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Esipuhe.

Eiköhän se liene maailman suurin wiinipuu mitä on niihtätvänä maail-
man mainiossa Hampton Constin puistossa Lontoossa. Sen ikä

nousee 115:een wuoteen. Runko on 80 sentimetriä ympäri mitaten,
otsat ulottumat aina 33 metrin päähän rungosta. Senpä tähden on-
kin sen kunniaksi rakennettu erityinen lasinen palatsi. Minä en tvoi
unhottaa sitä ihanata näkyä, jonka tämä jättiliiiskastvi melkein luke-
mattomine wälkkywine hedelmöineen tarjosi. Siitä saadaan nimittäin
hywinä wnosina 2,500 kunnon rypälettä; niin kertoi meille oikein ja-
lon ylpeänä tämän aarteen wartija ja hoitaja. Mutta sen onnellinen
omistaja on maan hallitsija, siis nykyään (ja jo 45 muotia sitten) Vik-
toria kuningatar. Kuitenkaan eiwät rypäleet tule kuninkaalliselle pöy-
dälle. Eipä niinkään, tullakin kolmen yhdistetyn waltatunnan Man-
halla lllltelisu'ulla on oma määrätty otsansa. Ia oksissa kaswawat
hedelmat lähetetään noille sv'ville, se on Manha kaunis tapa. Kunin-
kaalla on omistusoikeus, mutta kruunun tvasalleilla on oikeus nauttia
sen omaisuutta. Kuninkaalla on ilo antaa; paareilla japarooneilla on
ilo ottaa mustaan. Niin on wiinipuu hytvin kaunis jakuitenkin mah-
tuma side kuninkaan ja kansan Malilla.

Mutta kuntin eri oksan hedelmillä kuuluu oleman erityinen,
yksityinen ja omituinen makunsa ja hajunsa. Se sanottiin
meille ja juuri se minuun teti niin symän maitututsen. Minä en woi-
nut itse koetella, tokko asian laita todellakin oli niin, kosta minä kaikeksi
onneksi olen saksalainen pappi, entä englantilainen lordi. Olkoonpa
nyt asian laita niin todellakin, taikka maan mielituwitutsessa, — jota
tapauksessa on tämä wiinipuu ihana wertauskuwa. Minä en pel-
kää kenenkään lukijani tyytymättömänä kysymän: „Kuinka sitten?"
En; hän on »varmaankin edellä olemia rimiä lukiessaan käsittänyt sen.
Tahi eiköhän jokaisen kristityn ihmisen mieleen siitä johtune hän, joka
on sanonut: „Minä olen miinapuu, te olette otsat" —? Jesus
Kristus on miinapuu, jonka taimaallinen isa on tämän maailman erämaa-
han tylmänyt, ja hanen tahtonsa on, etta laitti maailman kansat tu-
lisimat tämän Viinipuun haaroiksi, ja etta kaikki ihmiset olistwat tämän
miinipuun oksia. Koto maailmaa tarkoitti Jesus sanoessaan: „Minä
olen wiinipuu; te olette otsat". Historia on jo kahdeksantoista wuo-
sisadan kuluessa osoittanut, että tämä jumalallinen hulluus sisältää
taiten wiisauden ja totuuden, waikta kerran näiden sanojen toteutumi-
nen olisi näyttänyt kuinkakin mahdottomalta, waitka kuinkakin yksinäi-
senä ja käsittämättömänä Ihmisen-poika olikin ihmiskunnan keskellä näitä
lausuessaan. On huomattu se todeksi, että kansat owat eläwiit, woi-
mattaat, walistuneet, tulewaisuutta täynnä samassa määrässä tuin ne
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salliwat tämän wiinipuun mehun wallata itsensä; — on huomattu to-
deksi, että niimät äärettömän monet rodut ja kansallisuudet kuitenkin
woiwat yhdistyä yhdeksi yhteydeksi ja tehdä tosillensa molemminpuolista
onnea, jos he salliwat liittää itsensä tähän wimipuuhun.

Tosin, — yhteyttä, mutta ei yhdenmuotoisuutta! Kuten samanpuun rypäleet Hampton Const'in puutarhassa kertomuksen mukaan ott-
ivat erimakuisia, erihajuisia ja erinäköisiä, waikta he samasta rungosta
saawllt samoja eliimännesteitä, — niin on maailman kansojenkin laita,
joissa Kristus on saanut muodon. «Monenlaiset lahjat, mutta yksi
henki" — tämä tosin ei koske ainoastaan eri kansakuntia ivaan myös-
kin näiden kansakuntien yksityisiä jäseniä; imeläpä se koskee saman kris-
tillisen perheenkin jäseniä. Mutta se koskee myöskin eri kansoja. Missä
Jesus Kristus saa muodon ja saa hallita, siellä ei hän tahdo estää
wielä wähemmin häwittää yksityisen eitä kansankaan erityisasemaa.
Hän tahtoo päinwastoin sitä kirkastaa ja Valaista taiwaallisella Va-
lolla, hän tahtoo sitä elähyttiiä taiwaallisella elolla ja tvoimalla. Ju-
malan tiet eitvitt tarkoita yksitoikkoisen yhdenmuotoisuuden aikaan saa-
mista, ivaan luonnollisen omituisuuden selwentämistä.

Niin paljon kuin tämä lause koskee yksityisiä henkilöitä,
woi sitä tutkia jokainen, jolla on kaksi silmää ja koskaan on elänyt ela-
tvien kristittyin parissa. Hänen hawaintonsa näyttäwät hänelle, että
todellisten kristittyin joukossa oivat useimmat itsenäiset luonteet, ja
useimmat omituiset ja itsenäiset nerot. Hänen huomionsa näyttäwät
hänelle ivastatohdankin, etta nimittäin siellä on suurimmat ihmisten
orjat, lljanhengenftalwelijat, lauseparsien matkijat, elämään kyllistyneet
ja telwottomat ihmiset, missä Kristuksesta kauemmaksi poistutaan ja
wieläpä pidetään ansiona, että muta on noustu korkeammalle ivanhan
„wanhettuneen" Iristin-uskon kantaa.

Mutta tämän lauseen totuudesta koko kansojen suhteen ei
woi paremmin saada selkoa kuin matkustelemalla. Epäilemättä woi
eri kansojen kirjallisuudestakin oppia tuntemaan meidän wiiitteemme
totuuden, wielä parempi jos omassa kodissaan oppii tuntemaan maail-
man suuren wiinipuun wesoja (joka kunnia ja ilo melkein liiankin usein
minulla on työhuoneessani), — mutta warmimmat tutkimukset tekee
kuitenkin matkustamalla, jos nimittäin jossakin määrin ymmärtää mat-
kustllmistaitoa. Niin tuin yksityistä ihmistäkin täytyy oppia tuntemaan
hänen kotvaansa, jos häntä tahtoo todellakin oppia tuntemaan, niin
tvoipi kansankin luonnetta ja taidetta, kieltä, tapoja ja henkeä oppia
tuntemaan ainoastaan sen omassa maassa. Joka tätä kirjoittaa on jo
aikaisemmillakin matkoillansa tehnyt nämät kokemukset. Mutta Eng-
lannissa ollessani näin minä siellä sellaisen jyrkästi kristillisen, kan-
sallisen ja yhteiskunnallisen omituisuuden, ett'en senkaltaista imelä mis-
sään ole laivannut.

Mutta jos nyt sama Kristuksen henki ilmestyy niin erinlaisena
eri kansoissa, jos lahjat ja Voimat oivat niin monenlaiset, niin seuraa
siitä se tehtiitvä yksityisille kansakunnille, että heidän näitä lahjojansa
tulee käyttää toistensa molemminpuoliseksi siunaukseksi, että heidän tu-
lee täydentää toistansa ja kadehtimatta, nöyrästi ja kärsiwällisesti ot-
taa oppia toinen toiseltansa. Oppia tulee —, waan ei suinkaan mat-
tia! Me kylmäweriset arwostelewaiset pohjois-sakfalaifet esimerkiksi emme
saa matkia sitä tapaa ja luonnetta, mikä on meidän sywämietteisille
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schwabilaisille weljillemme omituista; mutta hywä on, jos me heiltäsaamme herätystä. Päinwastaisessa suhteessa ehta sääntö myöskin pi-
tää paikkansa. Meidän saksalaisten ei sowi matkia Englannin kuntoa,
wielä wähemmin tunnottomuutta. Matkiminen on itsensä ja omien lah-
jllinsa halweksimista. Emme suinkaan, me emme saa matkia englan-
tilaisia, ei edes semmoisiakaan heidän puoliansa, jotka ensi silmäyksellä
näyttälvät oikein hämmästyttämän suurenmoisilta ja miellyttämiltä, ja
ehkä todella omatkin semmoista. Mutta oppia me tahdomme, me tah-
domme kaikkialla kysyä: „Mitä oppimista meillä on tästä?" —

Me emme tahdo olla semmoisia narreja kuin monet englantilaiset, jotka
farisealaisessll kyllyydessään ja itsetyytywäisyydessään tahtoivat olla
omillansa halwetsien niitä armolahjoja, joita toiset oivat saaneet, huo-
limatta mitään ottaa onkeensa toisten ansioista. Me tahdomme myös-
kin wälttää joutumista niiden pintapuolisten ihmisten joukkoon, jotka
luulewat sanoneensa oikein erinomaisen mahtawan lauseen huudahta-essaan: „Me emme jaksa tuulla noita englantilaisten hullutuksia!"
Mutta me emme liioin tahdo yhdistyä niihin saksalaisiin weljiin,
jotka nyt arwostelematta ylistäwiit ja tahtowat matkia mitä Englan-
nin kristityt toimiwat. Saksalaisen luouteen tulee jäädä sak-
salaisen luonteeksi. Olkoon se kaukana meistä, että tahtoisimme
hlllwetsia sitä erityistä lahjaa ja woimaa, jonka juuri meidän kan-
samme on osaksensa saanut Jumalan ijantaittista waltatuntaa war-
ten. Mntta oppia tahdomme me ja tvoimmekin paljon oppia toiselta
puolen Englannin kanatvaa.

Ia tällä olen nyt wihdoinkin sanonut, miksi minä olen tämän
kirjan kirjoittanut ja mttä siitä lvoi odottaa. Emme me saksalaiset ei-
wätkii muittenkaan kristittyjen maiden asukkaat, joiden käsiin tämä
kirja joutuu, saa kuulla paljon Englannin kristillisestä elämästä. Juuri
tähän aikaan on tuo muutoin niin konserwatiiwinen kansakunta erin-
omaisessa kuohumis- ja liike-tilassa, ja korkeimmillaan on tämä liike-
tila uskonnon ja kirkon alalla Sen tähden owat ehkä nämät minun
apukirjoitutseni terwetulleet. Minä tiedän kyllä, että monet paljoa
taitatvllmmllttin kirjailijat owat kirjoittaneet jotenkin paljon Englan-
nista. Näiden kuwaelmien tarkoituksena pntin ivaan niitten ivailu-
inst e n kertominen, jotta tuo ihmeellinen Englannin kansa minuun
teti. Se etu minulla oli, ett'ei minulla koskaan puuttunut kokeneim-
pia johtajia, että wielä edelleen minulla oli apuna ja neulvona hylviä
kirjoja, että minä jo aikaisin seurustelin paljon englantilaisten kanssa;
mutta ennen kaikkia olen minä Jumalan armosta saanut kaksi näke-
wää silmää. Kullakin ihmisellä on omat hulluutensa, wieläpä omat
tyhmyytensätin. Mutta toiselta puolen on tuhmimmallakin osansa ne-
roa, kunhan se wllan saisi kehittyä. Ia minun neroni on nyt se, että
minä kaikkialla, missä minä oleksin, näen jotakin (jonka toiset jättätvät
huomamlltta, ehkä sentähden että heillä on lii'an paljon ajatuksia), ja
wielä, että minä siitä, minkä sillä tawoin olen saanut, seulon pois jo-
takin, kosta minulla ei ole niin paljon ajatuksia kuin monella minun
mllllmiehelläni. Minä en ole mitään perustelmien ja järjestelmien te-
kijä; ei minussa liioin ole mennyt filosofin lahjoja hukkaan. Minä en
woi kuulla enkä nähdä mitään kohta ajattelematta, kuinka minä sitä
lvoisin käyttää itseni ja muiden hyödyksi, jotka minun taivaltani wielä
myöskään elivät ole walmiit. Mutta Lontoossa hyökkäsi semmoinen
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tulwa uusia hawaintoja minun mieleeni, että minä melkein »vaikenin
hämmästyksestä. Monta kertaa oli minun oikein waikea hengellisessä
merkityksessä hengittää. Wuoren tawoin laskeusi aluksi minun sydämel-
leni taitti tuo kauhea, ihmiselimen, petomainen ja saatanallinen
olemus, mitä minut ympäröi. Minun täytyi turwautua yksinäi-
syyteen woidakseni sitä saada kotoon järjestetyksi; paljonpa minä ym-
märsin ja seltvitin ivasta kuukausien kuluttua mietteisiini Vaipuneena tu-
lipcsäni ääressä, kun lumipyry ulkona ilmassa wintueli. Englannin
kansan mahtawa toimintawoima ja sitkeä tahdonwoima nepä
ne minuun suurimman Vaikutuksen tekiwät. Tämä tahdonwoima ja
tämä toimintawoima eiwät suinkaan wähimmin tule nätywiin uskon-
non alalle. Ia muun muassa tämän todistaminen on näiden lehtis-ten tarkoituksena. Mutta tämä kirja on tartoitnskirja. Tarkoituk-
sena on saada saksalaisia lveljiäni paremmin kokoomaan ivoimiansa,
heittämään hywästi kaikki haaweilemiset ja wäittelemiset ja oppia uudel-
leen englantilaisilta, että Kristuksen opetuslapsi on Kristuksen työnte-
kijä. Englannin ja Saksan kristillisyys oivat toisiinsa samassa suhteessa
kuin Marta ja Maria, tuin Pietari ja Johannes. Tässä siis ei tar-
wita morkkaamista eikä artvostelemista, kadehtimista eitä Väittelemis-
tä, ivaan rakastamista ja oppimista.

Mutta älköön millään taivalla sisarellinen ja weljellinen rakkaus
meitä tehkö sokeiksi. Themsin rannoilla me emme tahdo oppia ainoas-
taan, kuinka tulee tehdä, ivaan myös kuinka tulee olla tekemättä. Eng-
lannin uskonnollisessa elämässä on toiselta puolen niin paljon, mikä
meille kelpaa esikuwaksi ja saattaa meidät häpeemään, ja toiselta puo-
len niin paljon liioiteltua ja mieletöntä, ett'ei useinkaan tiedä, pitääkö
sitä ihailla, wai pitääkö sille nauraa. Herran Kristuksen täytyy Eng-
lannissa tyytyä hywin moneen asiaan, mitkä tapahtuivat hänen lip-
punsa suojassa ja hänen nimessänsä. Kristin-usto woi sentään sietää
toto joukon kummallisuuksia, kunhan ivaan sywin juuri on kelwollinen:
mina tarkoitan jos niimät kummalliset weikaleet, jotta näitä kummal-
lisuuksia toimittamat, sydämensä pohjasta innoitteleivat Kristuksen kun-
niaksi. »Monta kertaa kysyi Mögling itseltänsä, oivatko englantilaiset
wiisaimpia wai narrimaisiliipia, lujaluontoisimpia tvai omapäistmpiä
ihmisiä", — niin lukee muutamassa hywin hywässä kirjassa, jonka T:ri
Gundert Caltvissa on kirjoittanut itä-Indian lähetyssaarnaajasta Mög-
ling'istä. Minun täytyi nauraa näitä sanoja lukiessani; sillä en yhtä,
waan sata kertaa olin minä ajatellut aitvan samaa, kuin tuo mieskulta
Schwllben'ista »itseltänsä kysyy". Kuitenkin woimme me paljon oppia
englantilaisten hullutuksista, emme ainoastaan kuinka wiisaita me saksa-
laiset olemme, emmekä myöskään kuinka paljon aitaa, tvoimaa ja ra-
haa englantilaiset useinkin tarkoituksetta panetvat hukkaan : — eipä niin-
tään, waan täällä tapaa meitä (minä muun muassa ajattelen pelas-
tusarmeijaa) semmoinen tahdonwoima, jota meidät saattaa sydämen
pohjasta häpeemään. Muutoin minua neutvoo jokainen uusi sanoma-
lehtinumero, että on aika kiiruhtaa luonnosteni painattamista. Jos
minä wielä tav'emmin sitä wiiwyttäisin, niin pian tulisi paljonkin tvan-
haksi. »Kuolleet ratsastamat pian"; esim. pelastusarmeija, josta olen
kirjoittanut kokonaisen lv'un, ehkä »vähän ajan kuluttua saa tykkänään
toisen muodon, joka lainkaan ei »vastaa minun kertomustani. Liike
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menee pitkin askelin alamäkeä, kuten Lokakuussa kirjoittamassani ky-
haelmässä uskalsin ennustaa.

Wihdoin tahdon tässä tvaroitukseksi aroille sieluille heti huoma-
uttaa, että minun täytyy setä englantilaisille että saksalaisille maan-
miehilleni sanoa monta ankaraa ja epäkohteliasta muistutusta. Jo
luonnostakin puuttuu minulta »hellyys" kirjoitustawassa. Mainio lnon-
teentutkija, jonka minä ystätvieni innokkaiden kehoitusten johdosta an-
noin tuttia päätäni sanoi muun huomattaman joukossa myöskin: »Ei
tältä herralta puutu rakkautta, ivailla hän ei tvoi sanoa kellekään koh-
teliaisuksill". No niin, on kaiketi tämä suoraan sanoen samaa tuin: »Tämä
Herra on hiukan törkeä". Jos tämä toteutuisikin tässä kirjassa,
min annettakoon se minulle anteeksi, koska siihen olen »edeltäkäsin mää-
rätty". Mutta minä toitvon huomattaman myöskin, ett'ei minulta puutu
rakkautta; Vieläpä että rakkaus hillitsee »törkeyden" ja että minä ko'en
kaikin woimin asettaa alkuperäistä luonnettani Kristuksen hengen ku-
rituksen alle. Tällä tatvoin »voitan minä luullakseni luonteentutkimut-
sen materialistisen ja deterministisen puolen. — Jota tapauksessa »voin
minä sanoa Englannissa ollessani itse itseäni lurittaneeni.

Säästääkseni arwostelijain lvaitvoja, tahdon minä »vielä lisäksi
mainita muutamia selityksiä. 1) Ei jokainen yksityinen kohta, minkä
minä kerron, ole oma kokemani. Kaupunti-lähetyssaarnajat, kauppa-
miehet, diakonissat ja muut oivat antaneet minulle monta hyivää lisä-
apua. Wälistä olen minä ne sopimalla paikalla lytännyt omien kote-
mieni joukkoon. Minusta on itiitvää jota kerta mainiten sanoa:
»Mitä nyt seuraa en minä itse ole nähnyt, »vaan olen tuullut luotet-
tatvien henkilöiden tertotvan". Lukijallehan on »vaan pää-asia, että hänsaa todellakin englantilaisia kuwia; ja siitä minä menen takaukseen,
että hän todellakin saa senlaisia. Minä siis en tarjo luettatvatsi »totta
ja keksittyä"; maan kertomani olen minä suurimmaksi osaksi itsekin omin
silmin nähnyt ja omin kortvin tuullut. 2) Joku lause, joka oli painu-
nut mieleeni, tulee kyllä esille jälleen eri paikoissa. Kirjoitukset olvat
kirjoitetut tahi oikeammin lausutut rattaalle pitatirjurilleni erityisinä le-
pohettinä, jotka säästin työelämästäni. (Ilman tätä apua olisi »vuosia
mennyt, ennen tuin niitä olisi »voinut painattaa). Niin muodoin ei aina
ollut silmäni edessä, minkä jo terran olin sanonut. Ehkäpä minulle
muistutetaan: »Miksi sinä sitten kirjoitat kirjoja. Maikka sinulla on niin
wähän aikaa?" »Minä »vastaan: Siihen »vastatkoot ne, joita miellyttää
ja elähyttää minun tapani puhella kristillisistä asioista. Minun itseni
täytyy Jumalan edessä tunnustaa, ett'ei mitään tunnu minnsta kum-
mallisemmalta, kuin että näitä ihmisiä useampien muitten kristittyjen
joukossa on niin paljon. Mutta he nyt owat terran olemassa." 3) Että
minä useinkin näissä jutuissani käytän liiankin pitkiä johdantoja en-
nen kuin tulen siihen, mitä päällekirjoitns oikeastaan osoittaa, se ei tu-
le ainoastaan puhumisen ja kirjoittamisen halusta. Kun minä esim.
puhuttaessa raittiusriennoista tahi herätystokoutsista ensiksi puhun
Englannin maasta ja kansasta, kun minä kaikkialla piirrän uskon-
nolliset tutvat, »vasta kuwattuani leweitten puitteitten sisäpuolelle
julkista elämää, — niin on se minun mielestäni yhtä »välttämätöntä
tuin se on hauskaakin. Wasta kun tviinipuu on silmäin edessä tvoipi
oikein tuntea rypäleet. Toiselta puolen taas lausuu wasta oikean tuo-
mion ohdakkeista, kun näkee sen kastvin minkä joukossa ne kaswawat.
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Ia nyt saapi jo tässä olla kylläksi. Kaikki ymmärtämättömäin ar-
wostelijain wiha jakiukku on tapaawa äänettömän, — mutta kaikki asiaan
pystywä arwostelu, waikka se olisikin ankara, on löytätvä kiitollisen
miehen. Pääasiaan kaikissa hankkeissa, siis tämänkin kirjasen ulosan-
tamisessa, on se, että sillä tosiaankin tarkoitetaan jotakin hytvää. Mei-
dän Saksamme kansa tarwitsee sytvälle waikuttawaa ja yleistä uskon-
nollista uudistusta, muutoin sen malttamattomasti täytyy laskeutua
alas korkeudestansa. Tätä yleistä uudistusta ei yksityinen kristitty
woi aikaan saada. Mutta alkaa itsestänsä tvoipi kyllä yksityinenkin,
ja kun monet yksityiset saatvat jotakin aitaan Kristuksen kautta, Kris-
tuksessa ja Kristuksen hyiväksi, silloin tuletvat niimät monet yksityiset
uudistuneet ihmiset toto kansan uudistatvaksi hapatukseksi. Sallikoon
Jumala, että tämä kirja olisi monelle herätykseksi kääntymään toden
teolla Herran puoleen ja antautumaan hänen haltuunsa henkinensii, sie-
luillensa, ruumiillensa ja totonaan heittäytymään hänen palwelukseenfa.
„_l)omine, diriFe nos, — nos nostrayvs Domino!" (Herra, johda sinä
meitä; me tahdomme kaittinemme olla Jumalan omat!) — niin kuu-
luu kaunis kirjoitus Lontoon waatunakilwessä. Jospa pian olisi mo-
neenkin sydämeen, mitkä »vielä oivat haileat, puoleksi lämpimät tahi
kokonaan kylmät, taitvaallisilla tulikirjaimilla kirjoitettu: „vomine, di-
ri^e nos, — nos nostragve Domino!"
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Matka Englantiin.

1. Pahoja matkaenteitä.

Aamulla 2 päimänä Elokuuta m. 1882 kokoontui kirjama
ihmisjoukko rakkaan hansakaupunkimme asemahuoneelle. Ne oli-
mat „Elbe"-laiwan tannen-alla-mattustajat, jotta pikajuna oli
miepä Bremerhavenein. Liite rautatiesillalla oli marsin miltäs,
siinä mottiin nähdä monta liikuttamaa jäähymäiskohtausta, ja
useat marinaankin erosimat, jotka eimiit koskaan enäiin näkisi
toisiaan. — Ei ollut kominkaan hauskaa ajatella kohta tehtä-
mää merimatkaa. Ankara tuuli mintui uhkaamasti, ja mihurin
pietsemitt pitmet kiitimät mustina, raskaina ja sadetta uhknmina
taimaanlaella. „Tänään on Pohjanmeri raimoissaan," sanoi
muuan manhll merimies ja lisäsi muta lohdutukseksi: „Olen
useasti liikkunut pahemmassakin ilmassa."

„Siirtolaisten" joukossa olimme sillä kertaa mekin, minun
rakas maimoni, kolme manhinta tytärtäni ja tämän kirjoittaja.
Me olimme piimistä, ilmasta ja tuulesta huolimatta mitä iloi-
simmlllla matkatuulella. Myrsky on minua aina miellyttänyt, silläse kumua uskollisimmin kuinka käy siinä maailmassa, jossa me
elämme. Niin kauan kuin mäellämme täällä, täytyy myrs-
kyillä, ja aiman tyynesti saattaakin odottaa myrskyä, kun maan
on manna siitä, että myrskyt ja rajuilmat raimoamat ainoas-
taan hetken, mutta että niiden jälkeen seuraa Jumalan lasten
iankaikkinen lepo.

Mitä huolittaan kaikista myrskyistä merellä ja maalla,
jos sydän on täynnä rauhaa ja piiilvänpaistetta, kiitosta ja
ylistystä? — Ia niin oli Jumalan laupeudesta minun laitani,
sittenkuin mielessäni olin moittanut sen kauhun, joka minussa
ennen oli ollut Englantia kohtaan. Lelvon aita oli edessäni
niinkuin paratiisi. Vuosikauden kestäneen mataman ja ponnis-
tusta kysymän työnteon jälteen sain kokonaista tviisi miittoa
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nauttia ajatusten kokoamista ja hiljaisuutta. Oi kuinka suloista
on mäsyneelle työntekijälle, kun sellainen mirkistyksen aika on
säätämissä ja kun sitä hymällä omallatunnolla saa nauttia.
Tästä eimät ne onnettomat mitään tiedä, jotka eimät tunne
tvailvanlläöll hikeä, jotka eimät milloinkaan nauti, sentäh-
den että he aina nauttimat, ja jotka täällä alhaalla eimät
koskaan ennakolta saa maistaa ikuista lepoa, koska he eimät
tiedä mitä huokaaman luonnon ikälvöitsemä kaipaus on (Rom. 8).

Mutta jos ulkonainen myrsky ei moinutkaan häiritä si-
sällistä rauhaani, niin oli kuitenkin kohta tuskallisen surun
myrsky heräämä sydämessäni. Olin saapa ylen tuntuman
muistutuksen siitä, että minä — maikka suloinen mapaa-aika oli-
kin käsissä — mielii elin kuolon maassa. Samassa kuin me-
turin kimakka huuto ilmoitti junan lähtöä, ojensi, näcttcn, pai-
kalle rientänyt palmelija minulle rautatiemaunuun mustareu-
naisen kirjeen, jossa oli Hollannin postileima. Alvasin kirjeen
mapiselvlllla kädellä. Johan ennustaan olen tottunut siihen
että uskollinen Jumala maroten jollakin tamoin antaa minulle
mataman muistutuksen, kun lähden humimattalle. Kirjeessä oli
tieto, että eräs minun rakkaimmista, luotettamimmista ystii-
tvistäni, mies, jolla oli mitä suurin waitutuswoima, Utrechtin
professori I. I. von Oosterzee oli kuollut Wiesbadenissa
kaukana kodistaan Hollannista. Ah, nyt mieri kuumia kyyneliä
poskilleni ja äänetönnä ojensin surusanoman mainiolleni, jota
manha uskollinen Oosterzee niin usein oli kutsunut „hellästi

rakastetuksi tyttärekseen." Monen muoden kuluessa oli hän ollnt
samalla minun ystälviini ju meljeni, isäni ja nenmonantajani,
ja hanen ainoa mirheensä minun suhteeni oli se, etta hän liian
leppeästi ja laupiaasti armosteli minua ja kirjoituksiani. Rau-
tatiematkalla taisin ainoastaan muistella kotiin mennytta. Olin
kuuleminani hanen rakkaan äänensä, olin tunteminani hanen
lämpimän tädenlyöntinsii; maitta rätisemä juna jota silmänrä-
päys lvei minut toiseen paikkaan, niin isa Oosterzee yhäti oli
minun silmieni edessä, mina saatoin puhutella ainoastaan häntä.

Oi, kuinka nopeasti meidän sydämemme lensimät toisiansa
kohtaan, kuinka helposti ne mukaantuimat toinen toisiinsa, sinä
terämäjärkinen, lämminsydäminen ja hellätunteinen ystämäni!
Harmoin olen lamannut jumaluusoppineen, jota niin lujasti
pysyy kiinni kristillisessä totuudessa ja sen ohessa on niin su-
waitsewainen ja toilvoa täynnä kaikkia kohtaan, jotka mielii ha-
luamat totuuden tuntoon tulla; en milloinkaan ole lamannut



3

pyhää wllkllwuutta ja iloista, hilpeiitii leikillisyyttä niin suloi-sessa yhteydessä kuin sinussa; en milloinkaan niin latastuma-
tonta nuoruuden tuoreutta miu murtuneessa, niin heikossa ruu-
miissa. Nyt on ääni ijiiksi maiennut, joka niin usein melkeen
äidin hellyydellä minua lohdutti ja rohkaisi. Ia laajalti kris-
tityissä maissa suree tuhansia, joita sinun sanasi omat rohkais-
seet lujempaan uskoon ja marmempaan toimoon. Lepää nyt
uskollinen soturi Vapahtajasi sydämellä! Nyt ei sinua enää
kiusaa „rudi6B theoloFornm," (jumaluusoppineiden raimo),
jonka tähden sinä niin usein olet huokaillut, ja kaikista maail-
man tuhatkertaisista »vaimoista ja tuskista olet sinä armosta
tvapautettu.

„Weli armas," — niin kirjoitit minulle lvuosi sitten —

»tveli armas, pidättäkäämme kaikissa tapauksissa kuolema
luotamme!" Mina ymmärsin hymin sinun uljaat sanasi, us-
kollinen Mamiini. Sina tarkoitit sisallista kuolemaa, kun
syntinsä ahdistamana, kaikellaisten kärsimysten, nöyryytysten
ja pettyneitten toimeitten sortamana jättäytyy raskasmielisyy-
teen ja alakuloisuuteen, kun uskoa mailla sulkeutuu omaan it-
seensä ja kiiypi sydämessään kylmäksi ja itsekkääksi, kun herkiiiä
iloisella luottamuksella lähestymästä armoistuinta. Sina saa-
toit minut sanallasi rakkauteen, alttiiksiantamaan rakkauteen,
joka tulee Kristuksesta ja on perustuma Kristukseen, — jota
haudasta ja maatumisesta huolimatta on todellinen elämän-
neste, jonka kautta ainoastaan moi pidättää kuoleman luotaan,
sillä tämä rakkaus on elämää kuoleman keskellä. Missä tämä
Kristuksen rakkaus elää uskon ja toimon sisarena, siinä koho-
taan aina ikäänkuin kotkan sumilla; missä Jesus, rakkauden
ruhtinas, elää sydämessä, siinä kuolema on moitettu, maikka
kuolisikin, siinä pysyy nuorena ja nuoruuden tuoreudessa, maikka
unettomat yöt ja tuskalliset päimiit omatkin lukuisat. Tätä en
ole, niin toimon, turhaan sinussa huomannut. Rakas isä Oos-
terzee, kuinka nyt loistaneitaan! Kun terran Pyysin tumaasi,
sinä mastasit: „Wanha, luonnollinen tumani on hymin
ruma, eikä uusi mielii ole malmis." Niinpä niin, uusi
ikuisesti kukoistama ihminen ei todellakaan mielii ollut malmis,
mutta se oli tekeillä, se oli sulatusuunissa (Mal. 3: 3),
ja se huomattiinkin, sen sina tiesitkin, ja tama tieto oli iloisen
leikillisyytesi yhä uhkuma lähde. Ia nyt lienee marinaankin
uusi kuma malmis. Itämä maan ett'et moi sitä minulle lähet-
tää! Nyt olet siinä maassa, jossa todella näkee ja jossa moi
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näyttäytyä Jumalalle, ihmisille ja enkeleille, koska Jumalan
kirkkaus siellä ruumiillisesti ilmestyy liskomaisissa. Tertve nyt
sinä rakas taistelijaweli, sinä uskollinen sydämen ystämii, kun-
nes jälleen näemme toisemme sen tristallikirtkaan mirran ran-
noilla! Sinä olet minulle liian rakas, että sinua toimoisin ta-
kaisin tänne maan päälle.

Näin soi sydämessäni surusoittoa ja juhlasoittoa
muoron perään. Omituista on ajatella rakasta mainajaa, joka
meidän paristamme on temmattu; — tuntee itsensä niin yksi-
näiseksi ja köyhäksi, ja samalla tuntuu kuitenkin, että olisi ju-
malatonta, jos ei tahtoisi kiittää ja meisata. Mutta, eikö totta,
lähdön hetkenä saapunut kuolonsanoma oli Matama enne hu-
mirettelle lähtiessäni — *).

2. Siirtolaisten Parissa.
Ia matamia ajatuksia heräsi mielessäni, kun „Elbe"-lai-massa tapasin noin tuhat siirtolaista. Tiheissä ryhmissä sei-

*) Oosterzeen ystätville (kenties: hänen tvihamiehilleenkin) toi-
tvon teketväni mieliksi kertomalla pari kohtausta tämän merkillisen
miehen elämästä. Kun »etvankeelisen alliansin" kokous oli Baselissa,
olimme me kaksi, Oosterzee ja minä saaneet asuntomme saman katok-sen alla muutamassa hytvin hauskassa schtveitsiiäisessä perheessä.
Emäntä teki kaikki, mitä ajatella ivoi, sulostuttaatsensa meidän siellä
oloamme ja tatkeroittaatsensa Mhytväishetteä. Kun eräänä päitvänä
aioimme käydä Munstern'issä pidettätvää jumalanpaltvelusta tuule-massa, niin mukatvllt wauuut odottitvat meitä otvella. (Ukko Ooster-
zeen oli näet tvaikea astua). Tämä liikutti suuresti tvanhusta, ja kun
hän waiwalla oli saanut jättiläisruumiinsa waunuihin, sanoi hän huo-
nolla saksallaan: Muuan wanha wirsi alkaa sanoilla: »Loistaapi elämä
sisällinen tristittyin." Mutta täällä Baselissa pitäisi laulettaman:
»Loistaapi elämä ulkonainen tristittyin." Mutta äkkiä tätvi hän toti-
seksi. Laskien kätensä emännän käteen hän jatkoi: »Ia paras emäntä
maailmassa ei meille kuitenkaan moi lahjoittaa mikä parasta on. Oi,
lapsi — elämä! elämä! elämä! Jos emme tietäisi, että elämä on
meille ilmoitettu, niin kadehtisin noita tvaunuhetvoisia." Eräänä
aamuna hän unettoman, tuskallisen yön jälkeen tuli aamiaiselle. Hänoli nähtlltvästi hytvin aiatuloinen. Minä sanoin: »Isä Oosterzee,
emme tahdo suoda perkeleelle sitä hutvia, että olemme alla päin." —

»Weli tulta — hän tvastasi — älkäämme ottako perkelettä lastuun
eikä seuraan; sano mieluummin: »Emme tahdo tehdä Herrallemme

Kristukselle sitä häpeätä!" — Sitten hän iloisella katseella kääntyi
emännän puoleen. »Armas emäntä, tehkää hytvin, antakaa minulle
suuri kuppi teidän oitvallista teetänne!"
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soimat he kannella katselemassa kannellamattustajien tuloa, joita
laiman tlltteini upsierineen käden lyönnillä termehti. Kaikista
Saksan seuduista oli heitä tänne tulmuillut, ja kaikkia saksan
kielen murteita kuului tirjamasta ihmisjoukosta. Symiiii suru-
mielisyyttä kuivasti» useissa kasmoissa, ja sylvii surumielisyys
maltasi minunkin mieleni. Nähdessäni schmabilaisten maitoiset,
pitkät takit, schmarzmaldin-naisten mustat hiuspalmikot, baije-
rin-tyttöjen tirjamat tiimit; — kuullessani tuolla: „lumalan
termeets!" tai „lumal' antakoon!" täällä miehen sanoman naa-
purilleen: „lospa hymii Jumala asettas ilman!" ja siihen
mastattaman: „No, sanos muuta! maan minkäs sille tekee?
Myrsky täss' on eessii tai messae. Mutta pannaanpas tupa-
taks!" — kuullessani hessiläiseen pukuun puetun tytön itsekseen
mutiseman: „Woi minun päimiäni!" — nähdessäni Manhan
mummon Odenmaldista niin hellästi kulettaman rukkiaan, niin-
tuin se olisi ollut tvastasyntynyt lapsi, silloin tunsin elämästä
mitä Freiligruth laulaa nähdessään laimaan-astumia siirtolaisia:

Silmääni teist' en kääntää mä tvoi,
Kun kotimaasta lähdette.Tää joukko näyttää tiirehtiwänTatvaraa laiwaan sullomaan.

Mits' tyrskyyn aalloin haluatte
Suloisesi' Neckarlaatsosta?
Schwarzwaldin hongat humisee,
Spessartiss' paimentorwi soi.

Tuoll' erämaassa kaukaisessaWaltaapi kaipuu mieleune
Wiel' nähdäksenne kotilaatson
Ia Satsan tviljlltvlliniot.

Se tuwa teitä houkuttelee,
Wiel' unissakin lväittyilee.
Ia kuten satu, muinoin kuultu,
Sielunne silmiss' uudistuu.

Siirtyminen Saksasta on epäilemättä malttamatonta,
osaksi asukasten liian suuren määrän, osaksi työttömyyden täh-
den, joka miimeksi mainittu seikka meidän rakkaassa isänmaas-samme on käynyt kestiimäksi yhteiskunnan taudiksi. Narinaan-

kin moni meren tuolla puolen löytää, mitä kotimaa heille ei
ole suonut — marinan toimeentulon ju mielii enemmänkin.
Miltei ihmeellistä on, kuinka perheet, jotka muosikymmeniä
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wanhassa isänmaassaan turhaan omat raataneet ja raastaneet,
suhteellisesti lyhyessä ajassa omat päässeet marattaitsi uudessa
maailmassa. Mutta surullista on kuitenkin, ett'ei manha Sak-san emämaa jaksa ramita lapsiansa. Surulliset, hymintin su-
rulliset omat useimmiten siiirtymisen syyt, juutalaiset ja ko^.
rontistojut omat näet, melkein aina siihen tehokkaammat mai-
kuttimet tuin tatomuodet ja työnansion puute. Pimeä ja su-
muinen on monenkin siirtolaisen tie uudessa maailmassa. Iauseapa siellä hukkuu teille tietämättömille, eitä kukaan muodata
kyyneliä heidän tähtensä, ei kukaan ojenna heille auttamaa kättä.
Ei kenenkään pitäisi siirtyä Amerikaan, jolla ei ole simistystii,
maailman tuntemista ja koetuksen kestänyttä kykyä, jollei heillä
ole mannat paikat tiedossa ja taatut tuttamat tuolla puolen
maltameren. Mutta ennen kaikkia pitäisi nuoria, kauniin-
näköisiä tyttöjä maroitettamlln siirtymästä, ellei tunneta
mitkä mannat ja luotettamat henkilöt heitä perille päästyään
tulee ohjaamaan ja johtamaan. Tässä ei ole tarpeen tarkem-
min todistaa tätä miiitettii, eikä se olisi sopimaakaan. Ken ma-
hankin tuntee Amerikan oloja, ymmärtää liiankin hylyin mitä
tarkoitan. Minä säikähdin huomatessani „Elbe"-laiwassa niin
monta yksinäistä naista, iotta tahtoimat „koettaa onneaan"
siellä mieraassa maassa. Että annoin heille monta matamaa
ystiitvällistä neulvou, sitä en turminne sanoakaan

Aluksi olimat useimmat huolissaan maan siitä kuinka me-
rimatka kämisi, ja siihen huoleen olikin syytä, niinkuin kohtasaamme nähdä. Rauhoittaakseni lukijoita, tahdon kuitenkin
tässä jo mainita, että tämä „Elben" matka oli nopein, minkä
mikään Lloydhöyrylailva on tehnyt, ja että kaikki ne suuret ja
pienet harmaa- ja maaleanhinksiset ihmiset, jotka 2 p:nä Elo-
kuuta meidän kanssamme lätsimät merille, termeinä ja raittiina
astuimat maalle Nelv-Yorkissa. (Aftt. 27: 44).

Kun olen hymii Bremeniläinen tekisi minun melkein mieli
suunnitella „Elbe"-laiwan tumaa, ennenkuin lähdemme satamasta.
Epäilemättä kuivailisin silloin yhtä kauniimpia höyrylaitvoja,

*) Wirtaweljien ja muiden kristittyjen, jotta kirjaani luketvat,
sopisi ilmoittaa niille, joiden tietätvät oletvan aikeissa siirtyä, että Bre.
menissä etvanteelinen jumalanftaltvelus pidetään siirtolaisia tvarten en-
nen jokaisen höyrylaitvan lähtöä, ja että siirtolaiset siinä tilaisuudessa
myöskin tapaamat Bremenin »sisällisen lähetyksen" asettaman asia-
miehen, joka antaa hytviä ja tvarmoja neutvoja kaikille sekä myöskin
luotettatvill osotteita niille, jotka nousetvat maalle Amerikassa.
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mitä milloinkaan on merta kyntänyt. Mutta tämän tehtiitvän
jätän muille siihen harjaantuneemmille kynille. Mutta ken tah-
too matkustaa Englantiin, hänen ei pitäisi kulkea itämää tietää
Vlissingenin kautta, jolloin öiseen aitaan kuljetaan meren poikki
eikä siis nähdä sitä ensinkään. Hänen pitäisi hymänä saksalai-sena käyttää saksalaista höyrylaimaa, ja mieluummin „El-
beii", jos niin sopii. Ei missään maailman ralvintolassa lu-
tijat moi elää hauskemmin. Hytit omat, kuten luonnollista,
enemmän somat kuin tilamat, mutta ne omat, niinkuin kaikki
mikä lailvassa on, kiiltämän kirkkaat ja marustetut oimallisilla
muoteilla ja niin moninaisilla mukamunksilla, että siellä tuntee
olemansa hytvällä mielin — jos näet on tottunut merillä kul-
kemaan. Meritaudista ei „Elbe"nkään uhkea komeus moi mar-
jella. Eräs metalliastia ja mielii enemmän pelastusmyö, jota
ei puutu minkään lvuoteen alta, ilmoittamat salaperäisesti ja
kuitenkin kyllin selmästi että täällä eletään epiilvarinalla poh-
jalla. Syömähuone sohmineen ja istuimineen, maalauksineen
ja lveistoksineen, oimallisine pianiinoineen ja runsaine kirjataap-
pineen — puhumattakaan naisten huoneesta — loistaa
ruhtinaallisessa ylellisyydessä. Mitä ramintoon tulee, niin sillä
on yksi ainoa mikä: se on liian uhkea ja määrällinen tnolemai-
sille, jommoiset he ruumiinratennuksettaan enimmiten omat. On-
neton se, jota tahtoo nähdä jota mädin pohjaa ja maistella ku-
takin ruokalajia! — Ihmeelliseltä tuntui minusta niinikään
lailvamäen osoittama erinomainen kohteliaisuus, katteinista al-
kaen pienimpään tengäntiillottujaan saakka. Samaa sydämel-
listä ja totista ystämyyttii näin osoitettatvan myöskin siirtolai-
sille lviilitannella, eitä mähemmässä määrässä tuin kannen alla
matkustajille. Ainoastaan jos ken kiiyttihe törkeästi, niin häntä
hartemat merimiehet kursailematta kohtelimat.

Minulla oli suuri nautinto kerran saada kulkea jonkun
merran matkaa siirtolaisten parissa. Kuinka usein olinkaan
— lähdön edellisenä päimänii — saarnannut heille; kuinka
usein olinkaan nähnyt heidän lämpimäin kyyneltensä muotaman,
kun minä, heidän lviimeisessii jumalanpalmeluksessaan kotimaassa,
saatoin heidän mielensä palaamaan isäinsä kotiin, siihen kirk-

koon, jossa he olimat kastetut, ripille päästetyt ja mihityt —

tuon manhan lehmuksen luo, joka kasmaa tuman omella ja pu-
ron luo, jota solisee tuolla puutarhan takana. Kuinka usein
olinkaan tuntenut sydämeni liikutetuksi heidän kuussansa lveisa-
tessani: „Rakkaasta kodostamme Nyt, Herra, matkustamme
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Sun annos marjossa; Siis ota huomaas meitä Ia mutaisia
teitä Johdata siipeis suojassa!" — ja nyt oli laulu melkein
tauota surusta ja nyhtytyksistii, kunnes Jumalan lohdullinensana taas sai heidät rauhoittumaan ja tyyntymään, kun minä
puhuin jostain tiinkaltaisesta tekstistä: „Kuule minun rukouk-
seni, Herra, ja ota minun huutoni kormiis, äläkä lvaikene mi-
nun kyynelteni tähden; sillä minä olen muukalainen sinun ty-
köniis ja mieras, niinkuin kaikki minun isäni" (Ps. 39: 13),
tai kun Pyysin heitä kääntymään kaiktimaltiaan lesuksen puo-
leen, joka käy Metten päällä, — kun neumoin heitä toimomaan
ikuista kotia taimaallisessa isänmujassa, jonne kaikki Jumalan
lapset iäksi kokoontumat.

Sellaisten hartaushetkien loputtua meidän Veljeskuntamme
kauniissa rukoushuoneessa sain palkinnoksi monen kiitollisen kii-
denpuserruksen, ja usein kuulin minä tai muut mirkalveljet,
jotka toimittamat samaa jumalanpalmelusta, eron hetkenä: „AH,
herra pastori, rukoilkaa meidän edestämme." Mutta sen jäl-
keen he katosilvllt näkymistä, eikä moitu nähdä kuinka heidän
sitten tiimi. Nyt sain terran matkustaa'heidän kanssansa.
Ia sentiihden kiiruhdin, saatuamme hyttimme järjestykseen, mii-
litllnnelle nähdäkseni kuinka rakkaat kansalaiseni siellä majai-
limat. Ei moi sanoa, että nuo mahdottoman suuret makuu-
huoneet näyttämät järin kadehdittatvilta. Suurenmoista ja mes-
tarillisesti järjestettyä ilmamaihdoslaitosta tulee kiittää siitä
että ilma oli jotenkin puhdas, mutta luonnollisesti on tila ko-
min niukka niin monelle ihmiselle ju taitelle sille pienelle tar-
meskalulle, jota he kulettamat mutanaan. Wuoteet omat jär-
jestetyt pitkiin lemeisin, päällekkäin olemiin hyllyihin, jotenkin
niinkuin rihkamakauppiaan puodin seinät. Kun kaikki nukkumat,
niin kaikki omat herttaisia ja koko huone on soma sopusoinnun
kumu. Mutta kun kaikki lukuisat lapset itkemiit, kun meritau-
tiset ähkimiit ja puhkimat niinkuin kuoleman kielissä olemat,
„maksaisslllln lveroa Ahtolan mäelle," — kun joku unissakiimijä
lähtee oudoille retkilleen — silloin en tahtoisi siellä olla. Koet-
telin saada puhetta aikaan ihmisten kanssa, mutta aluksi kiin-
nitti kaikkien huomion meri, joka juuri nyt alkoi näyttäytyä
koko hirmittämässä komeudessaan.

Hymiinä perheenisänä läksin siis paikalleni, s. o. maimoni
ja lasteni luo.

Ia se olikin tarpeen, sillä kannella moi jo nähdä marsin
nurkuman näköisiä ihmisiä — liemeiitä sanaa käyttääkseni. Mitä
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lähemmäksi tulimme Hollannin rannikkoa, sitä uhtaamammatsi
kätvimät maahtopiiä-aallot. Räikeästi kirkuen kaartelimat kala-
lokit laiwllmme korkeita purjepuita, tuuli kiihtyi myrskyksi, ja
aallot olimat niin korkeita, ett'en moisia tähän asti ole nähnyt
paitsi maalauksissa, maikka jo ennenkin olin monenlaisissa il-
moissa merillä liikkunut. — Suurenmoista oli nähdä mahta-
man höyrylaiman taistelua rajusti riehumien aaltojen kanssa.
Tosin halkoili ja polki rautainen hirmiö ylpeät laineet, mutta
ikäänkuin soimausta kostaatsensa myöri halaistu aalto kuohuten,
raimoten kannelle ja ryntäsi säälimättä siellä olemien ihmisjouk-
kojen keskelle. Ensin tohtasimat tosin ankarat aallot ainoastaan
siirtolaisia alisella kannella, mutta mähitellen läheni kostea käsi
meidän luoksemme, ja myrskyisen yön jälkeisenä aamuna näim-
me, että yksin laiman samnpiiputkin olimat malkoisella suola-
terrotsella peitetyt. Surulliselta ilmeilyltä näytti, kun sellainen
halaistu aalto ukkosen pauhulla syöksi siirtolaisten joukkoihin
nälkäisen pedon lamoin, jota kauheasti ulmoen karkaa lammas-
laumaan. Nuoret miehet nuuroimat ensi säikähdyksestä toinnut-
tualln, puisteleimat ja riemuitsimat; maimot ja tytöt hunsimat,
täärimitt huppumaatteet ympärilleen, ja töytäsitviit mitä minne-
kin turmaa etsimään; ukot niittivät mielipahatseen piippunsa
sammuneena. Moni katseli surumielin hattuaan, jonka tuulen
muina mci ulapalle. Ainoastaan ne, joita meritauti tuimimmin
lvllimasi, olimat niin mälinpitämättömän näköiset ikäänkuin oli-
simat ajatelleet: „Hukkukoon laima, hukkukoon koko maailma, se
on yhdentekemä." Tämä maima on onneksi termeellinen tauti,
eikä tamallisesti ole pitkällinen. Mutta Elokuun 2 päimiin il-
tana oli surkuteltamain meritautisten tutu sangen suuri, ja jo
ennen tuin tuli pimeä, potkimat kaikki kannen alle. Wihdoin
täytyi meidän Mäistyii.

M oli sysimusta, ei yhtään tähteä tuikkinut ja sade mir-
taili piimistä. Myrsky ja hyrskynnen aaltojen mylminä, lai-
man rytinä ja kiikkuminen oli niin kauheata, että huolistuneet
sielut olisimat moineet luulla paholaisen mihomiimeisiä mehtei-
tänsä yrittäneen. Mutta todellisuudessa tutti kaikki säännöllistä
menoaan. Tätä eimiit ne tietysti helposti moineet uskoa, joiden
sydäntä lviiltiilvää ähkinäii miihii mätiä kuulimme läheisistä hy-
teistä. Meilläkin oli sairaat tyttäremme hoidettamina, ja siten
tuntui yö suljettujen ikkunaluukkujen takana loppumattoman
pitkältä. Sen kuluessa oli hymii ajatella, kuinka sama Poh-
janmeri, joka nyt ympärillämme myrstyili, aina muinaisten
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feniisiläisten ajoista asti oli tullut lukemattomien erinäköisten
laimojen kosteaksi haudaksi, ja kuinka tuhansien pelottomien me-
rimiesten luut tämän taittein myrstyisimmän meren pohjalla
odottamat kuolleista nousemisen aamua. Hyödyllistä meille kai-
kille oli epäilemättä, ett'emme sinä yönä aamistaneet asiaa mitä
marsin kohta oli tulema koko maailman tiedoksi, että, näet,
„Mosel," „Elbe"laiwan kaunis sisko, joka muutaman piiimän
perästä kulki meidän jälkiämme, surkeasti oli hukkuma Englan-
nin rannikolla.

Kiitin hytissäni Jumalaa, ett'en ollut laitvan katteini.
Mieleni tuskastui ajatellessani sitä miestä, joka tänä myrskyi-
senä yönä seisoi komentosillallaan johtamassa laimaa, ja jonka
oli mastattama niin monesta sadasta sielusta. Oi, mikä sano-
maton hämmennys olisikaan syntynyt, jos jokin onnettomuus
olisi meitä kohdannut tuona pimeänä, myrskyisenä yönä. Mitä
olisikaan pelastuslvyöt ja pelastusmenheet auttaneet tätä nais-
ten, lasten ja lvanhusten paljoutta? Iloitsin siitä, ett'en minä
ollut mastuunalllinen.

Mutta näitä miettiessäni kuulin äänen sanoman: Olethan
sinäkin katteini samoin tuin mies tuolla komentosillallaan, eitä
Mähemfti määrä sieluja ole sinulle uskottu. Eikö sinun kirkkosi
— eikö seurakuntasi ole sinun laimasi —? Eikö saarnastuolisi
ole „siltasi" —? Eikö sinun tule uhrata kuitti moimasi, ime-
läpä elämäsitin saattaaksesi seurakuntalaisesi tämän pahan maail-
man symyytsien, karien ja tyrskyjen läpi sulama un, ei Nem-
Dortiin, maan taimaallisen maailman satamaan —? Silloin
maltasi minut tomu. tuska ja sydämen ahdistus — muttu en
huoli lukijoille tunnustaa kaikkia mitä sillä yönä tunsin sydä-
messäni. Suokoon Jumala, että ne hymät päätökset, jotta tein
„Elben" hytissä toteutuisimat teoissani ja toimissani!

Iö oli pitkä, mutta päättyi miimeinkin. Ia kun se lvih-
doin oli päättynyt, niin se olikin kotonaan päättynyt; sillä
nyt ei ainoastaan myrsky ollut asettunut, — ei, nyt koitti
mitä ihanin piiilvii, jommoista ainoastaan merillä näkee. Wer-
hottomana ja loistaman juhlallisna nousi aurinko merestä luo-
den mielii korteille hyötylaineille ihmeellisen purppurahohteen.
Nyt unohtuimat pian yön kärsimykset. Äkkiä milisi kannella
ihmisiä. loukottain kömpi siirtolaisia maanalaisesta luolas-
tansa terlvehtimääll taimaallista maloa. Kertomustensa mutaan
olimat he yleensä paremmin nukkuneet kuin kannen-allamatkustajat.
Näillä oli suuremmat mukalvuudet, edellisillä paremmat unet.
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He olimat tottuneet wähempiin waatimutsiin ja oliwat sentäh«
den onnellisemmat. Kuinka lieneekään ollut, nyt ainakin naut-
timat manhllt ja nuoret taas „tunnon aterian". Kärsitty me-
ritauti näytti maan parantaneen ruokahalua ju ruoansulatus-
elimiä. Täytyy tunnustaa, että milt'en kadehtinut päimän pit-
kään nähdessäni minkä ruoan paljouden nämiit rattaat ihmiset
suuhunsa söimiit pohjoissaksalaisen Lloydyhtiön kustannuksella,
enkä ensinkään saata käsittää kuinka niin huokeista pilettihin-
noista on mahdollista antaa niin hytvää ja runsasta ramin-
toa. Useimmat siirtolaiset olimatkin sentiihden marsin tyyty-
mäiset ja moni makuutti minulle ei koskaan eläissään syöneensä
niin hylväii ruokaa kuin täällä „isii Lloydin luona."

Olimme siis kaikki erittäin tyytymiiiset osaamme. Mei-
nen ilo kastvoi kasmamistaan sitä myöten kuin meri tyyntyi.
Kello ei mielii ollut 8, kun lanluaharrastama koulumestari
Spessartista oli koonnut ympärilleen joukon poikia ja tyttöjä.
Saksalaiset laulut kaikuilvat milloin iloisesti milloin mienon
surullisesti yli siintiitvien laineiden. Raajarikko mies, joka oi-
mallisesti soitteli käsiharmoonikaa, toimitti orkesterin tehtälviiii.
Enimmästi laulettiin kansanlauluja, kuitenkaan ei ollut masten-
mielistä, kun mina ehdotin ja aloitin: „Nyt kaikki Herraa
kiittäkää" ja „lumala ompi linnamme." Mutta sitten kaikui
taasen: „Odenwaldiss' tammi kasmaa," „Liiksi impi matara-
maalle" j. n. e. Kyynel entä silmääni, kun laulajat lauloimat
„ihllnasta Mieraasta maasta" ja sitten — ainakin parikym-
mentä kertaa toistimat toisintosäkeen: „Mutta kodiks' se ei
muutu." Mä uudestaan alkoi joku ikäänkuin maistomaisesti:
„Mutta kodiks' se ei muutu," johon kaikki yhtyimiit laulaen:
„Mutta kodiks' se ei muutu." Se tunki läpi luiden ja lihain.
Mutta Jumalan kiitos! Nämä unohtumattomat laulut omat
kotikuusten huminaa, joka ei milloinkaan moi kadota. Ia kaik-
kien saksalaisten kouluopettajien tulisi pitää pyhänä melmolli-
suutenaan painaa oppilaittensa muistiin ja sydämiin meidän
ihanat sekä hengelliset että maalliset laulumme. Se olisi heille
suuremmaksi hyödyksi, kuin hiukasen kemian, fysiikan ja lasken-
non tyrkyttäminen, jota he eimiit moi sulattaa. Mutta, Ju-
mala paratkoon, moni meidän kouluopettajistamme ei enää itse
taida laulaa; he omat liian „ylhäiset"; he omat liian ylhäiset
lantamaan, syystä että omat liian ylhäiset uskomaan. Etelä-
saksassa näyttää asiat tässä suhteessa oleman paremmalla kar-
malla kvin pohjoisessa. Wai omatkohan badilaiset, hessiliiiset,
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baijerilaiset ja schmabilaiset imeneet laulunsa ilmasta? —

Kuinka lieneekään, useimmilla laulajilla näytti olleen kokonai-
nen laulukirja muistissa, ja ani Harmat kopeloimat laulukir-
jaa taskustaan. Oi, kuinka rikkaat omatkaan köyhät saksa-
laiset, niin kauan kuin pitämät runoaarrettansa kunniassa ja
säilyttiilvät sitä sydämissään! Kuinka lohdulliselta tuututtaan
ajatella, että nämä siirtolaiset meilviit mutanaan kotimaan man-
hat rattaat laulut Pohjoisameritan kaupunkien hälinään, yksi-
näisille aromaille ja aarniometsän uudisasutuksille. Ne omat
ikäänkuin kultainen myö, joka heidät yhdistää isänmaahan. Niin
kauan kuin nämä laulut elämät heidän sydämissään, he eitviit
ole kodistaan eksyneet, ja pimeätä kuolon yötä Mississippin tai
Eriejiirmen rannoilla malaisee mielii manha saksalainen mirsi:
„Oi meriin haamoitettu pää." Tähän suuntaan pidin rattaille
laulajille, joiden luku jo oli noussut lähes pariin sataan, ly-
hyen esitelmän, jota kiitollisella mielellä kuunneltiin.

Miinaltaan puhelimme Elokuun 3 päiivänii moninaista
keskenämme minä ja maanmieheni. Tulin taasen nyt — kuten
useasti ennenkin, Bremenissä siirtolaisia kohdatessani — siihen
makuutukseen, että suuri osa siirtolaisia on parasta, ytimekkäintä
kansaamme.

Taitama laatumaalaaja, joka tahtoisi kuivata siirtolaisten
elämää ju toimia, olisi täällä lamannut merrattoman rikkaat ja
miehättämiit ainekset. Ajateltakoon tätä kirjamaa paljoutta pu-
kuja kaikista Saksanmaan ääristä! Täällä joukko ukkoja, jotka
tupakoiden makamasti pakinoimat entisiä ja nykyisiä asioita.
Tuolla pieniä poikia ja tyttöjä, jotka omat alkaneet perehtyä
elämään merellä ja amojaloin hyppimiit liukkaalla laiman kan-
nella. Tuolla toisia, jotka halukkaasti kuuntelemat kertomuksia,
joka ei minulle rauhaa antanut, ennenkuin minäkin sain kerto-
mataitoani näyttää. Tuolla puoleksi piilossa mahdottoman
suurten ilmutormien takana nähdään nuorten äitien lapsiansa
imettämän ja miesten liikuttaman kiirsimällisesti tarjooman heille
selkänojaa. Tuossa manha mummo mytystään ottaa kotoa tuo-
dun inattarapalasen, silmäili sitä sylviisti huoaten ju — syö
sen makeaan suuhun. Onpa täällä rakastamia pariakin, jotta
toisensa omat tawanneet masta tuimassa. Ihmeellisen vitaan
omat he toinen toiselleen lausuneet tuon „ituisesti.sitoman sa-
nan." Merimatka suloisine joutenoloineen on — kuten jokai-
nen ihmistuntija ymmärtänee — omansa lemmen liekkiä sy-
tyttämään. Mutta malitettamasti lienee suuresti epiiilykseu
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alaista, omatko — kuten muuan merimies minulle makuutti —

kaikki amioliitot jotka solmitaan merellä onnellisia.
Eräs awosydäminen amerikalainen antoi minun tietää,

että minä, miaton pappi, asianymmärtämien, s. o. merimiesten
mielestä olin todellinen syy eilispäitvän myrskyyn, ja juuri
sent äh den että olin pappi. Hän oli edellisenä Päimänii kuul-
lut merimiesten sanoman: „Eipä ihmettä että ilma on niin
tuimaa — onhan meillä pappi laimassa." Tämä on
näetten puhetapa ju marsin yleinen taikausko merimiehissä.
Epäilemättä on meidän pappien kiittäminen entistä mirkamel-
jeälnme Joonasta tästä pahansuomasta ja »vihamielisestä kat-
santokannasta. Joonaan piti, kuten tietty — maan ei tahto-
nut — olla parannuksensaarnallja Ninimessä; hän pakeni le-
hoivaa ja läksi merille, ja meri nousi häntä ivastaan, kunnes
hän siihen syöstiin. (Lue Joonaan kirjan 1 tutu.) Siitä kau-
heasta tapahtumasta on noin 2600 lvuotta kulunut, ja yhä
mieliikin täytyy pappien, saarnaajien ja profeetain kärsiä meri-
myrskyjii ja myrskyjä ja myrskyisiä meriä. Niin kauan
elää muisto pappien synneistä. Niin katoamattoman
Mllikutuksen ne tekemät maailman ihmisiin. Niin ma-
han niitä unohdetaan maailmassa, jossa kaikki maa
(kuninkaitten Valtaistuimetkin) niin pian hiitviälviit
ja tyhjiin raukeamat.

Eikö totta, rakkaat mirkamcljeni, tämä on matama asia.
Muutoin minua ei heitetty mereen, niinkuin ennen muinoin
Joonas. Mutta minä en sitä pyytänytkään. Niinkuin sanot-
tn, meri tällä kertaa tyyntyi, maatimatta pappia uhriksi, seu-
rasipa mielii erinomaisen ihana päimii. Merkillistä kyllä nyt
ei sanottu: „Ilma on niin kaunista, koska meillä on
pappi laimassa". Enkä jäljestäpäinkään lukenut missään
sanomalehdessä „Elben" tehneen matkansa niin nopeasti, sen-
tähden että pappi oli laimassa. Surullista, surullista!
Myrskyt ja sateet tuomme mukanamme, mutta piiimäpaiste tu-
lee meidän ansiottamme. Tämä ei mitenkään ole — sen kaikki
maailmllntnntijllt tietämät — ainoastaan kunniallisten meri-
miesten luuloa, maan samaa luulee myöskin moni ymmärtä-
mäinen ja hienosti simistynyt henkilö, joka kuuluu mannermaan
ylhäisiin seurapiireihin. — Mitä meidän, rakkaat mirkameljeni
siihen tulee tehdä? Älkäämme taimaan tähden tehkö mi-
tään siihen! Älkäämme ainakaan mäkilvallalla rumetko todis-
tamaan tätä luuloa määräksi, sillä silloin pian sanottaisiin, että
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papit eimiit kelpaa yhtään mihinkään, kun nyt tvoimme edes
herättää myrskyä, joka usein on sangen termeellistii tämän
maailman liikkumattomalle medelle. Älkäämme siis tehkö mi-
tään sen mastustamiseksi, maan näyttäytykäämme main maail-
malle ihmisinä ja kristittyinä, kristusihmisinä, iankaikkisuuden
ihmisinä, s. o. jos me olemme sellaisia, ja samallaisina maalla
ja merillä, myrskyissä ja piiitväpaisteissa — niin pääsemme
siten »vähitellen mapaiksi entisistä synneistä.

3. Englanti näkymissä.

Näihin mietteisiin »vaipuneena en huomannut, että meri
ympärillämme oli niin täynnä lailvoja, suurempia ja pienem-
piä, ett'en milloinkaan missään ole moista nähnyt. Purjelai-
wat kyntilvitt maitoisten joutsenten näköisinä siintälviiä meren
pintaa. Mutta moiton niistä lveilvitt näöltään mähemmin
miehättämät höyrylaimat, jotta kaikkia Euroopan kansakuntain
lippuja kantaen suuntusimat tultuaan idästä länteen ja län-
nestä itään. Me olimme, näet, aitoja sitten Englannin kana-massa, maailman enimmin käytetyssä merttulkumäylässä, ja
minä ylfteilin siitä että meidän saksalainen „Elbe"-laiwamme
nopeammin kuin yksikään muu alus halkoili suolaisia laineita.
Noin k:lo 10 tienoissa aamupuolella sanoin eräälle laiman up-
sierille: „Mikä mahdottoman suuri purje se on, joka nousee
aalloista tuolla pohjassa, ja joka hetki hetkeltä kastvamistaan
tasmaa?" — „Niinpä niin" — luutui mustaus — se on to-
della mahdottoman suuri purje, sillä se on 400 jalkaa korkea
ja sitä sanotaan tamallisesti Dolverin liitukalliotsi !" — Siis
oli Englannin rannikko näkymissä! Aiivan oikein, kohta näkyi-
kin Dolverin linnoitus, jota mustana ja uhkaamana kohosi yli
maitoisen kallion, kohta näkyi Viheriöitä, hymyilemiä kukkuloita
laidunmailleen ja karjalaumoineen, kohta näkyi itse kaupunki
satamineen ja purjepuumetsineen.

Tämä oli siis Englanti! Ranskan rannikko häämöitti
synkkänä ja pimeänä etelässä, mutta anglosaksien, kellien ja
normannien maa näyttäytyi iloisimmassa auringonmalossa. Tämä
oli hymii enne, ja se toteutui, sen tuhdon nyt jo ilmaista, tällä
kertaa loistamasti. Elokuu m. 1882 oli Saksassa sadeaika,
jonka mertaista meidän maassamme ani Harmoin nähdään,
mutta samaan aitaan oli meillä iloksemme etelä-Englannissa
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melkein yhtämittaa mitä herttaisinta ilmaa. Tämä oli sitä
otollisempaa kun muuten syystä puhutaan Englannin lyijy-
harmaasta taitvaasta. Näytti siltä kuin pillvet silloin eimiit
olisi päässeet kanaman poikki. Jos tämä ei seurannutkaan sii-
tä, että eräs saksalainen Pappi mietti tvapaa-aikaansa Englan-
nissa, niin oli se kumminkin hänelle iloksi, ja hän kiitti joka
päimii Jumalaansa siitä. Nyt kiitän aluksi liikutetuin sydämin
siitä, että minun oli suotu mitä en rohkeimmissukaan nuoruu-
den unelmissa aamistannt, että näet saisin käydä tässäkinmaassa, jossa on niin paljon huomiota, mieltymystä herättä-
mää. Tuntikausin ihailin jhanata rannikkoa, jossa yhä astui
näkymiin uusia ja äkkiartvaamattomia kauneuksia. Sinä hetkenä
kangasti mielessäni tämän saarennon suurenmoinen historia,
jota lvaltakuntaa ihmeellisesti suojelee meren hopeamyö ja äkki-
jyrkät lumimalkoiset kalliot paremmin tuin kaikki maailman in-
sinöörit ja linnanratentajat saattaisi sitä suojella. Kerroin lap-
silleni uhkarohkeista skandinamialaista miitingeistä, »vanhoista
angleista, satseista ja normanneista, jotta muinaisina aitoina
tuhoamilla sotarettillään malloittimat maan. Mutta minä ker-
roin heille myöskin tvoimallisista lvihollisista, jotka omat yrit-
täneet tvalloittaa Englannin kykenemättä sitä tehdä, kerroin
Hispanian „woittamattomasta armadasta," jonka Jumalan ilma
hämitti, ja Napoleon I:sen suuresta laimastosta, jonka urhool-
lisen amiraali Nelsonin kanuunat löi pirstaleiksi j. n. e.

Oi, kuinka runollista, kuinka lumoamaa, kuinka mapaata
on elämä merellä! Kuinka siellä riemuitsee jokainen merentiltta
uhkeassa nuoruuden innossa! Erittäin miehättämä on semini-
tentin tämä matta suoraan Englunnin lumimaltoista tallioran-
nittoa tohti. Ia mielii ihanampi tuin auringon matossa on
rannikko artvatenkin kun se kuutamon salaperäisessä taikama-
tossa lumimalteana kohoaa tumman meren helmasta. Mutta
me olimme täysin tyytymiiiset auringonkin matoon.

Kello 5 jälteenpuolenpäimän näimme Portsmouthinylpeine linnoituksineen (joiden kaikki tulikidat tähtiiiilvät Rans-
kaa kohti) ja Spithead'in sataman mahlamme sotalaitvoineen.
Mutta etelässä näimme melkein kimenheiton matkalla meistä
lumoaman ihanan Wight-saaren rohteine kallioineen, eteliimai-
sine tasmullisuutsineen, karjalaumoineen, jotka metitvät merioja
Schmeitziläisille, ihmeellisen kauniine puineen. Tuo siemä um-
fiteaterin muotoon rakennettu kaupunki on Cowes'-saaren piiii-
slltama, ja uhkea linna tuolla puolen kaupunkia on Osborne,
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kuningatar Viktoorian mielipaikka. Nytkin hän siellä asuu ja
silmäilee epäilemättä tänä hetkenä merta. Ei sentiihden että
me tulemme „Elbe"laiwassa, maan sentiihden että nuoret rik-
kaat englantilaiset juuri tänään iltapäiiviinä hänen ja meidän
nähden toimittamat kilpapurjehdusta, kuningattarelle suu-

reksi kunniaksi ja meille mielii suuremmaksi huiviksi. Unohtu-
maton näky oli nähdä solectt meneet, purjepuut täpötäynnä lu-
mitvlllkeitll purjeita nuolen nopeudella ilta-auringon hohtamassa
matossa kiitämän ohi mihannan saaren. Meren rannalta ja
lipuilla koristetuista, liikkumattomista höyrylaimoista katselee
lukematon ihmispaljous suuressa mielenjännityksessä iloista kil-
pailua, ja korteilla riemuhuudoilla ja liehumilla nenäliinoilla
terlvehditään jokaista saatvutettua moittoa.

Mutta nyt oli meidän heittäminen rakkaan „Elbe"-lai-
mamme hymiisti. Vähäpätöisen pieni höyrylaima, jota jo Do-
merin kohdalla annetulla merkillä oli käsketty tänne, laski mei-
dän laimamme rautaiseen laitaan. Lyhyt, sydämellinen hymiis-
tiheitto maan, ja me olimme pelkkien englantilaisten joukossa
englantilaisella alueella, sillä pienoinen höyrylaima oli englan-
tilaisen seuran oma. Astiimälliset tullitvirtamiehet tarkastimat
meidän mattatllpineemme, tai oikeammin sanoen he olitvat tul-
leet sitä tekemään, ja näyttämätkin haluaman tutustua tapinei-
simme. Mutta he ustoimat minun saksalaisia kasinojani ja
klassillista englanninkieltäni. En tosin mielii ollut tullut tie-
täneeksi mitkä englantilaiset sanat merkitsemät tullinalainen"
ja „matkalllukku". Mutta kun minä rohkeasti ja ujostelematta
sanoin: is in th6 eosssrs",^) osoit-
tilvllt he hymyilyllä ymmärtäneensä mitä tarkoitin. Ri^ht!
Ri^ht! (oikein, oikein!) artvelimat nuo kunnon miehet, ja mei-
dän laukkumme jiiitviit atvaamatta. Ensimmäiset kielentaitoni
kokeet olimat siis päättyneet onnellisesti, joka tuotti minulle hy-
mät tulemuisuuden toimeet.

„Elbe" jatkoi kulkuansa melkein rautatiejunan nopeudella
länteenpäin. Meidän matkamme oli pohjaa kohti, Southump^
toniin, ja me olimme mielissämme siitä että kuljettiin hitaam-
min — sileä merenlahti, joka metsäisille kukkuloilleen ja soreine

5) Englantilaisen korwissa soi tämä lause samalla tapaa tuin
seuraama lause suomalaisen korwissa: „Ei mitään tullpligtigt ole tof-
ferteissa.

Suom. muist.
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huwiloineen nyt aukeni silmäimme eteen, näytti huutaman si-wukulkewille: „Pysähtykää, pysähtykää, älkää kiiruhtako!" Mutta
noin kello 7 tienoissa laskimme kuitenkin rantaan sotalaitvojen
ja kauppa-alusten keskellä. Pian olimme ramintolassa, jota tar-
josi sellaista mutamuutta ja hupaista ylellisyyttä, jota tapaa
ainoastaan Englannissa. Huoneet, tiiytätviit, etehiset ottivat
pehmeiden mattojen peittämät — makuuhuoneissa kaivattiin mitä
paraimmat kylpylaitokset ja kaikki mikä suinkin mukamuuteen ja
»virkistykseen kuuluu — ja kaiken tämän lisäksi tapasimme ilok-semme pöydällä mielii suuren Raamatun. Ia seinällä ter-
mehti meitä miiripainoksella tehty raamatunlause kauniissa puit-
teissa, „Mikii on ihminen, ettäs häntä muistat? eli
ihmisen poika, ettäs häntä etsiskelet? Ps. 8. Oltiin
kotona tuolla mieraassa maassa; oltiin meljien keskellä, maikka
klmlimmekin outoja ääniä joka haaralta. Jumalan sana on
side, joka yhdistää kansat yhdeksi perheeksi.

SilnmlMpiMwät Kansalliset omituisuudet.
1. „En waan Englantiin!"

„Lähden minne tahansa, mutta en maan Englantiin"!
tämä oli monen muoden kuluessa ainainen »vastaukseni, kun —

mikä usein tapahtui — kutsut tuli Englannista. Ia minä olen
kuitenkin muuten ihminen, joka marsin kernaasti matkustan; ja
ne jotka pyysiwllt minua Lontoossa käymään olimat ja omat
minun likeisiä ystälviäni, ja minä tiesin että heidän talonsa oli
tarjoama minulle mitä hauskimpaa kotia. Siitä asia ei rippu-
nut. Mutta minulla oli moittamaton ennakkoluulo Eng-
lantia mastaan, sekä Englannin maata että kansaa mus-
taan. Suotakoon minun tässä suoraan ilmaista ja kertoa mitä
minulla sydämessäni oli Englantia mastaan. Tätä en sano
sentiihden että muka minun yksityiset mielipiteeni mitään mer-
kitsisimät; mutta en luule erehtylviini, kun uskon, että lukemat-
tomilla muilla saksalaisilla on samat epäilykset, samat ajatukset
tuin minullakin. Mutta näiden lehtien tarkoitus on, sen tah-
don heti mainita, saattaa rakkaita maanmiehiäni joukottain liih-
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temiiiin poikki kanaman perinpohjiin tutustuaksensa kansaan ja
maahan. Sillä mitä minuun tulee, niin minun täytyy tun-
nustaa, että olen „perinpohjin kääntynyt". Kuten usein en-
nenkin elämässäni tuli minun, lyhytnäköisen ihmislapsen, oppia
ett'en tiennyt mikä minulle oli hyödyllistä ja termeellistii. Ku-
ten usein muutenkin elämässäni täytyi minun kiitollisuuden kyy-
neliä muodattaen tunnustaa: „Herra Jumalani, minä kiitän si-
nua, että Vastahakoisuudestani huolimatta olet tehnyt minulle,
minkä tehnyt olet." Niin oli minun usein ennen käynyt, ja
niin täytyy minun sanoa Englannin mattastanitin. Noudatin
wihdoin englantilaisten »veljieni usein uudistettuja ystämällisiii
kutsumuksia, koska pidin määränä olla lähtemättä seposeliil-
leen amatusta omesta mieraasen kansaan ja maahan. Pidin
welwollisuutenani tällä talvoin laajentaa henkistä näköpii-
riäni ja tehdä jotain tehitytsetseni. Mutta ajattelin, että Lon-
toosta, sen meluamasta hälinästä ju huminasta, palajaisin ko-
tiin uupuneena, tylsänä, mieliipä rusennettuna ja ärtyneenä. Ia
nyt onkin käynyt ihan päinwastoin. Wiiden lviikon 010 Alp-
pien ylängöllä ei olisi saattanut enemmän »virkistää »väsynyttä
ruumistani kuin wiiden miikon oleskeleminen etelä Englannissa.
Mutta mitä henkisen näköpiiriltä laajentamiseen ja ajatusmaail-
mani suurentamiseen tulee, niin en milloinkaan ole matkaa teh-
nyt, joka läheskään olisi tuottanut minulle samaa hyötyä. Ruc-
kert sanoo jossakin:

Kun uuden kielen opit, henki tvangittu
Wapautuu polvessasi, mykäts' tuomittu,
Se toimens' alkaa omast' elinmoimastansa
Ia näköalat awaa uudet kokonansa.

Mitä suuri runoilija tässä uiman oikein sanoo jokaisesta
uudesta kielestä, se pitää paikkansa mielii enemmän jokaisen
uuden kansan suhteen, jota rakkaudella ja luottamuksella koe-
tellaan oppia tuntemaan. Mutta se pitää paikkansa semmiten-
kin mitä Englannin kansaan tulee, niinkuin kohta saamme
nähdä.„Mutta sanokaa, mitä teillä oikeastaan oli Englantia
»vastaan?" — tuulen kysyttämän. No niin, juuret »vastenmie-
lisyyteeni omat, niinkuin ajatustemme laitti muutkin juuret,
lapsuuden ajasta etsittälviit. Kun olin noin 13 tvuoden
manha, matkustin enoni kanssa Rein-mirralla. Tapasimme ra-
mintoloissa, höyrylaimoissa, muorilla ja linnoissa suuret joukot
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englantilaisia. Useimmat heistä tiiyttiiytyimät niin pöyhkeästi,
niinkuin me muut emme olisi olleetkaan ihmisiä, ja esiintyilvät
kaikkialla niin kopeasti, niinkuin he olisimat itselleen »vuokran-
neet tai ostaneet kaikki Reinin maakuntamme ihanuudet. Mutta
enoni, kun tuskissani kerroin tämän hamaintoni, sanoi halmeksimas-
ti: „Sellaisia omat nämä tylmäsydämiset, talameriset ihmiset
joka paikassa, — hiirkiimäisiä, niin että pois laidalta; minä en
milloinkaan lähde majailemaan ramintolaan, jossa on englanti-
laisia"*). Tämä painui symästi nuoreen sydämeeni, sillä enoni
oli minun silmissäni maailmantuntija, johon tuli luottaa. Miel-
täni katkeroitti se, että nämä muukalaiset kiiyttäytyitviit meidän
alueellamme, niinkuin he olisimat olleet sen haltiat, ynnä se
että heitä useinkin niin kohdeltiin, koska heillä aina oli kulta-
rahat käsissä.

Myöhemmiltä matkoiltani opin tosin tuntemaan useita
erittäin herttaisia englantilaisia; mutta ylimalkaan makaantui
tumminkin ensimmäinen mielipiteeni, semmitentin kun se jo oli
käynyt ennakkoluuloksi. Itäpään niikyilviit kuitenkin kaikki Al-
bionin pojat kaikkialla oleman samankaltaiset, tapasi heidät sit-
ten Grindeltvllldin jäätiköillä, Parisin bulemardeilla tai Wienin
praterilla, Kölnin tuomiokirkossa tai briilin terassilla Dresde-
nissii. Sekään seikka, etta lukuisat englantilaiset, jotka asumat
keskuudessamme täällä Bremen'issii, ornat käyneet sydämelleni
rakkaiksi, ci tvoinut ajatustani jiirkiihyttäii. Pidin sitä onnelli-
sena sattumana, ja muuten olimat nämä melkein kaikki herttai-
sia kristittyjä, niin ett'ci siis heistä moitu mitään päättää kan-
sasta kokonaisuudessaan.

Wanhemmaksi tultuani kuulin myöskin paljon puhutta-
man englantilaisten politiikista. Sitä ei liioin kehuttu,
maan moitittiin melkein kaikkialla mitä haltvimmaksi ja itsek-
käisimmäksi kauppiaspolitiikiksi kaikkia ihanteita mailla. Se hii-
piiisetvii sota, jonka kautta „kristityt" englantilaiset pakanalli-
sille kiinalaisille tyrkyttimät ihmissyöpiiii, kansojatuhoamaa oftiu-
mill, täytti sydämeni oikeutetulla, pyhällä kauhulla. Kuin hin-
duit ryhtyitviit tupinaan englantilaisia hallitsioitansa ivastaan,
harrastin niinikään kiihkeästi pakanoiden asiaa näitä kristittyjä
mustaan. Minun silmissäni oli pelkkää ulkokultaisuutta, kun

5) Hiljan olen uskottatvilta miehiltä kuullut, että monen eng-
lantilaisen, eitä suinkaan huonoimpien, on tapana tarkasti malttaa
sellaisia ratvintoloita, joissa tietämät tapaamansa maanmiehiään.
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luin, että englantilaiset suurella innolla ja suurilla kustannuk-
silla tahtoilvllt saattaa elvankeliumia samalle kansalle, jota he
hallitustaivaltaan niin julmasti kohtelimat. En mielii tänäkään
piiitvänä suuresti ihaile englantilaisten politiikkia, mutta ennen
en tullut ajatelleeksi, että työskentelijiit lähetystoimen ulalla ja
politiitin määriijät omat eri henkilöjä; en tullut ajatelleeksi,
että, jos kaikkien kansojen ulkomaan politiikkia punnitaan Ju-
malan sanan tai maittapa omantunnon wuu'alla, ei yhdenkään
kansan polttiitti kestäisi. Haijinsilosofia (itseäni olen litinnä)
on ylimalkaan maltiomiesten politiikin määrääjänä, kuulukoot
mihinkä kansaan tahansa.

Mitä edelleen kuulin ja luin englantilaisten kirkolli-
sesta ja kristillisestä elämästä, oli myöskin minulle aino-
astaan osaksi mieleen. Tosin herätti minussa johonkin määrin
kunnioitusta heidän pyhänpäimäniviettonsa; mutta puritaanilai-
neen yksipuolisuus tuntui siinä taas loukkaamalta. Suurem-
moinen lähetystoimi ja alttiiksiantaumus ihmisyyden ja Juma-
lan lvaltakunnan hymiiksi teki minuun yleensä mallaaman mai-
kututsen. Mutta tämäkin ihailu mäheni suuressa määrin, kun
näin, kuinka yksipuolisesti ja moittimasti englantilaiset kristityt
tuomitsemat meidän munnermaalaisten ja semmitenkin meidän
saksalaisten kirkollisia olojamme. Aiman moni puhuu niistä,
niinkuin »vallitsisi täällä pakanallisuus, jotu huonosti moidaan
peittää, ja niinkuin muka oikea emankeliumin saarna masta
täällä oli alotettatva, ja tietysti englantilaisten toimesta. Tör-
keällä ja loukkaamalla lamalla »vähääkään ymmärtämättä saksa-
laista luonnetta ja sen omituisuutta omatkin muutamat englan-
tilaiset kristityt siellä täällä Saksassa yrittäneet kääntää näitä
„pakanoitll". Koska meillä ci ole tuota ankaraa pyhiipiiimän-
miettoa, koska »vapaampi tuuli puhaltaa meidän yliopistoissam-
me, koska sentähden monikin kirkkomme papeista on uskotto-
muuden miehiä; — koska lukemattoman monet saksalaiset roh-
keasti ja imallisesti herjaamat ja pilkkaamat kaikkea mikä on
kirkollista ja kristillistä (jota englantilaiset eilvät niin helposti
tee); — koska saksalaiset sanomalehdet yleensä omat enemmän
tirtollismihollisia tuin englantilaiset; — kosta ennen kaikkea
kristillisyys Saksanmaassa ei kanna samaa pukua ja asua kuin
tuolla puolen tanaman, — niin nuo hymiintahtoiset mutta yk-
sinkertaiset ihmiset eilvät saata huomata sitä alkuperäistä, yti-
mekästä hengellistä elämää, joka kaikesta yllä sanotusta huoli-
matta on meidän satsantansamme ilon syynä. Ustonnolli-



21

festa elämästä Englannissa olin tosin lukenut paljon
ylistystä, ja kadehdittawlllta näyttikin minusta siellä mallitselva
yleinen kirkollisuus. Mutta jäykkiin muotoihin kangistunut
»valtiokirkko tuntui minusta liian lain-alaiselta, ja lukematto-
mien independenttien teot ja toimet muistuttimat minusta liiaksi
koneistoa ja tehdasta.

Tämä kaikki painoi raskaasti mieltäni. Edelleen oli mi-
nua huolestuttanut kertomukset seuraelämän jäykistä ta-
woista ja muodoista tanaman toisella puolen. Wuan kun
nauttii mapaa-attaa, niin on ensimmäinen »virkistyksen ehto, että
moi liikkua hiukan tvapaasti. Mutta minulle oli julistettu:
„Ken ei käytä meistä ju kahmelia ihan sillä lamoin kuin her-
rat englantilaiset pitämät sopimana, häntä pidetään auttamatto-
masti raakana muukalaisena, olkoon hänellä muuten maikka
kaikki ylienkelin tumat", ja sen lisäksi: „Aina kun sikarin pol-
tat, täytyy sinun pahantekijän tatvoin paeta kellarikerrokseen tai
romuhuoneen miho lviimeiseen sopukkaan; jos taas juot lasin
olutta tai miiniä, niin ole marina siitä, että joku kiihkeä rait-
tiusmies tai absolutisti jo katselee sinua argussilmin ja fari-
sealaisesti päätään pudistaen tekee ristinmerkin sinun tähtesi."
— Mutta erityisenä esteenä oli mielestäni puuttuma tielen>
i aitoni. Mitä ei tunne, sitä ei moi rakastaa. Minä en ra-
kastanut englanninkieltä (en moi nytkään sanoa, että se mi-
nusta on kaunista). Minusta tuntui tarpeettomalta oppia sitä
kieltä, joka oikeastaan on kauhea sekasotko kaikenkaltaisista kie-
listä. Ääntäminen ainoastaan oli minusta siinä omituista,
mutta sanamarasto on lainattu melkein kaikista muista kielistä.
Mutta englannin kielen omituista ääntämistä kaikkine nenä- ja
kurkkuäänilleen en moinut kärsiä. Pilktatirmes Heitti Heinesanoo siitä: „Ota muutamia sanoja suuhusi, kääntele niitä siinä
pari kertaa pitkin ja poikki, sylkiise ne sitten suustasi — se se
on englannin kieltä." Tämä kuuluu häijylle, ja häijystä sa-
nottu se onkin; mutta rahtunen siemää siinä sittenkin on. Tätä
rahtusta käytin kauan tietämättömyyteni manhurskauttamiseksi
ja pyhittämiseksi. Mutta kuka moi oppia tuntemaan jotakin
kansaa ja maata kieltä taitamatta? Mitä minun siis tuli teh-
dä? Minun täytyi manhoilla Palmillani mielii kerran alkaa
aakkosista englannin kieltä oppiakseni. Tämä oli lvaikea teh-
tämii. Mutta kun siihen moin käyttää marsin lviihän aikaa,
kun lisäksi en ensinkään moi omistaa itselleni „kielimiehen" ni-
meä, niin edistyin, opettajani erinomaisesta taidosta ja kärsi-
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miillisyydestii huolimatta, tuiki mähiin. Kuten pelonalainen so-
tilas lätsin taisteluun. Tieto ett'ei mitään ymmärrä tai ai-
noastaan puoleksi ymmärtää mitä sanotaan, että joka paikassa
tulee ymmärretyksi ainoastaan puoleksi tai kokonaan »väärinym-
märretyksi, mailuttaa sen että tuntee itsensä moimattomatsi,
nöyryytetyksi ja epätvarmaksi, ja kiiypipii pian sellaisissa oloissa
luulemaksi ja ärtyneeksi. Pääsee pian tyhmien kirjoihin muit-
ten, Mieliipä omissakin filmissään, kun ei taida puhua eikä
kuulla. Mutta kukapa — paitsi mahdollisesti se, joka todella
on Miisas — tahtoo pitää itseään tuhmana? Kumittelin siis
mielessäni itseäni kaikkialla syrjäytetyksi, ihmisten säälin- Mie-
liipä naurunkin-alaiseksi, ja tuskallinen huoli ja kaltvama kaiho
täytti tätä ajatellessani mieleni. — Kaikkien muiden onnetto-
muuksien lisäksi tuli mielii yksi. Ensimmäinen englanninkieli-
nen kirja minkä luin, ja mieliipä mähiiä ennen lähtöäni, he-
rätti eloon kaiken Manhan ja uuden nuhani, taiten Manhan ja
uuden »vastenmielisyyteni Englantia »vastaan. Kirja oli ni-
meltään „(56r11151,n HOIH6 I^il6" (Perhe-elämä Saksassa). Kir-
jan tekijä on muuan „ylhäinen" ja nerokas englannitar. Hän
on, kuten itse sanoo, seitsemän »vuotta elänyt Saksassa, ja olisi
siis moinut jotain nähdä ja oppia. Mutta kirjallansa tekijä
todistaa, että hienosti simistynyt englannitar moi seitsemän
»vuotta elää toisen kansan keskuudessa tajuamatta sen luonnetta
ja omituisuutta sen »vertaa, kuin simistymätön saksalainen ym-
märtäisi englannin kansaa elettyänsä seitsemän kuukautta Ken-
tissä tai Wales'issa. Puheena olema naiskirjailija todistaa
kirjallansa, että hänessä, niin nerokas ja terämii kun onkin, on
eräs Mika, joka malitettalvasti löytyy lukemattomissa hänen
kansalaisissaan. Englantilaisilta puuttuu yleensä nuorteutta,
kykyä rakkaudella tutustumaan toisen kansan omituisuuksiin. Ia
tämä puute on yhteydessä puuttuman nöyryyden ja liiallisen
itseensä tyytymisen kanssa. Useimpiin englantilaisiin näyttää
symästi juurtuneen Makuutus, että Englanti on kaiken mit-
ta, että kaikkea siis täytyy mitata englantilaisella mitalla, että
kaikki mikä englantilaista on, laatuansa on parasta ja etemin-
tii, niin ett'ei mitään kiistaa siitä tai mitään mertailua saata
kysymykseenkään tulla. Seuraus tästä yksipuolisuudesta on,
että he mallan hymin pystymät tajuamaan toisen kansan Mi-
koja ja puutteita, mutta eitviit ensinkään sen hymiä puolia.
Tästä katsantotamastll saapi myöskin englantilaisten taipu-
maton itsepäisyys" selityksensä, ja siinäpä juuri on yksi pää-
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syistä siihen »vastenmieliseen »vaikutukseen, jonka he tekemät mui-
hin, jermun Home Iul6"-nimiseen kirjaan palataksemme, sii-
myisimmiitkin saksalaiset (joihin minä lvalitettaivasti en moi it-
seäni lukea!) tuntisimat merensä kiehuman, kun esim. lukemat,
että sutanneulos ja hapankaali estiimitt Saksan naista kaikista
aatteellisista pyrinnöistä — että melkein kaikki miehet juoksen-
telemat kirjamissa mirkapumuissaan ja lviettälviit paraan osan
päilväänsii ramintoloissa — että sopusoinnun ja kauneuden aisti
saksalaisissa kodeissa loistaa ainoastaan poissaolollaan — mut-
ta jo riittää ja hylyinkin riittää! Ia sellaista kirjaa ostetaan
Englannissa kilman ja se mahmistaa noitten jalojen saarelais-
ten luuloa, että he omat ihmisistä parhaat. Waan minä tun-
sin tätä kirjaa lukiessani pakanallisen halun kastaa kynäni sap-
peen, jos joskus jotain Englannista kirjoittaisin. Ia nyt käy-
tän kumminkin rauhallista mustetta, sillä olen

2. Hauskasti pettynyt odotutsissani.
Vastenmielisyyteni Englantia kohtaan on nyt kokonaan

häminnyt; mitäpä sanontaan: „nyt" — Tuskin olin ollut
kahdeksan päimää Englannissa, kun koko sotaisen sotai-
nen intoni oli mennyt menojaan. Sillä suurta kunnioitusta
herätti minussa tämä mapaa ja moimakas kansa, ja — minun
sydämeni meti minut näiden ihmisten puoleen, jotka liikkui-
mat ympärilläni, ja 010 heidän keskuudessansa tuntui hauskalle,
turmalliselle ja tutulle. Woisihun olla mahdollista, että minua
liian hymiisti kohdeltiin, että sen tantta olen ikäänkuin lahjot-
tu. Englannin muuten niin pahassa huudossa olema taimas
hymyili meitä ivastaan melkein koko miisilviikkoisena sielläolo-
aikanamme. Ne olosuhteet, joissa elin, olimat mielii niin mie-
luisat ja mapaat kuin suinkin mahdollista. Ne monet saksalai-
set ja Harmat englantilaiset, joiden kanssa minä lik emmin
tutustuin, olimat erinomaisen miellyttämiä ihmisiä. Minulle
onkin kerrottu, että etelä-Englannissa, jonka minä ainoastaan
olen oppinut tuntemaan, asuu herttaisimmat, älykkäimmiit ja
kunnollisimmat katteista britteistä. Olkoon niin; minä puhun
siis ainoastaan etelä-Englannista, ja puhun ylipäätään lvaati-
mattomasti ainoastaan siitä minkä maikntuksen sikäläiset olot
minuun omat tehneet. Mutta minulla oli onneksi täytettämi-
näni, paitsi kahta hymiiä silmääni, luotettamia ja kokeneita op-
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paita ja kielenkääntäjiä, jotka hymäntahtoisesti minulle soimat
armotasta apuansa, milloin maan mieleni teki. Nämä ynnä
muut omat täydentäneet, kartuttaneet ja mahmistaneet huomio-
ni, ja hylviii kirjoja Englannin oloista olen täyttänyt laajen-
taatseni näin hankittua tietomäärääni.

„Muttll jokohan teistä todellakin on tullut oikea englan-
tilainen, joka näkee kaikki ruusuhohteessa?" kuulen sanottaman
ja kysyttämän. Vastaukseni on: ei mitenkään! Minun Sak-
sanmaani ei milloinkaan ole ollut minulle rakkaampi tuin nyt.
Huomasin myöskin että moni ennakkoluuloistani ei suinkaan
ollut perätön, mutta että toiset sitä mastoin olitvat ailvan pe-
rättömät. Sellaisia ihmisiä esim., jotka nauroimut minua
tai kärsimättöminä käiintyimät minuun selin hirmeitten kielimir-
heitten tähden, en ensinkään turnannut. Sekä keskellä jiittiläis-
kaupungin Lontoon hälinää, että Richmond'in ja Windsor'in
rauhallisilla kukkuloilla, — sekä lumoaman ihanassa Wight saa-ressa, että runottarien »vanhassa kaupungissa Oxfordissa, —

sekä suurissa merikaupungeissa ja kylpypaikoissa, Southamp-
tonissa, Portsmouthissa, Brightonissa ja Eastbournessa, etta
niissä somissa ja hiljaisissa kylissä, jotka näimme satunnaisen
kotimme Bromleyn läheisyydessä, — aina ja kaikkialla kohdel-
tiin minua herttaisen ystiilvällisesti, ja nähtämästi juuri sen-
tiihden että olin muukalainen. Tosin Englannissa ei tapaa
sitä puheliasta kohteliaisuutta, joka on Parisin ja Dresdenin
asukkaille omituinen. Englantilainen on marsin niukka sanois-
taan, maikka nämä itsestään jo omat kylläkin lyhyet; mutta
aina annettiin monta seltviiii sanaa, käytännöllistä miittausta
ja sydämellistä silmäystä, kun kulloinkin turmiisi. Rautatie- ja
poliisimirtamiehet olimat minusta ihka ihmeteltämät liikutta-
man, mäsymättömän palmelemishalunsa kautta; — mutta eteen-
päin kiiruhtamat cityn herratkin osoittimat ylimalkaan koh-
telussaan meljellisyyttä. „Punasen Bedeckerin" *) maroitusta,
ett'ei pidä kysyä neumoa muilta kuin poliisimiehiltä tai myy-
mäliinomistajilta en siis ensinkään noudattanut. Eikä minua
kuitenkaan kertaakaan petetty eikä minulta mitään marastettu,
ei maan päällä eikä alla. — Pitää siis tutustua englan-

*) Tarkoittaa Bedecker'in kirjoittamaa, mitä yleisimmin täytet-
tyä, punaisiin kansiin sidottua mattustusopasta.

Suom. muist.
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tilaisiin heidän omalla alueellaan, jolloin huomaa
heidät herttaisiksi, jollei itse ole herttaisuuden
»vastakohta. Muista heikkouksista ja pahoista tamoista,
joita ennen olemme maininneet, on sitä mastoin maikeampi
heitä maplluttaa. Mutta jos näitä Mikoja tarkastaa heidän
»valtiollisten ja yhteiskunnallisten olojensa maikuttamina, niin
ne näyttäytyivät aiman toisessa matossa. Mitä kaukaa katsot-
tuna näyttää pelkältä hulluudelta ja ulkokultaisuudelta, näyttäy-
tyy likeltä katsottaessa todellisten hylvien puolien luonnolliseksi
marjoksi, niinkuin sanotaankin, että joka hymeellii on seuraa-
jana Mikansa, sen muka marjo (Mika, Jumalan kiitos, kummin-
kin koskee ainoastaan elämää maan päällä, maan ei taimasta).
Tässä tarkoituksessa tahdon niin suurella oikeudella ja hengel-
lisellä »vapaudella, kuin syntiselle Aatamin lapselle on mahdot"
lista, hieman malaista elämän eri aloja. Elämän Lontoon
kaduilla, englantilaisten pyhäpäitvänmieton, kaikenkaltaiset kir-
kolliset kokoukset, pelastusarmeija, raittius- ja tohtuullisuuspy-
rinnöt, paheiden pesät Lontoossa ja pelastamat kädet tässä
Soodomassa j. n. e. j. n. e. tahdomme esittää silmiemme eteen;
lopuksi mielimme makamasti tutkia mitä meillä saksalaisilla kris-
tityillä täällä on opittamaa.

Mutta sitä ennen sallittakoon minun mainita pari sanaa
englantilaisten huomattamimmista kansallisista omituisuuksista.
Maanpiirin kansakunnat syyttömät heitä, kuten tiedämme, että
he luuksi tuntemat oman armonsa, omat ylenmäärin tyytymiu-
set omaan itseensä, rajattomasti ihailemat omia hymiii puoli-
aan. Tämä syytös ei saatakaan olla perätön, ja englannin
kansan täytyy omaksi ja maailman hymätsi tehdä perinpohjaista
parannusta tästä synnistä. Dstämällisintin muukalainen,
joka matkustaa Englannissa, on johonkin määrin yhtymä tähän
syytökseen. Mutta englantilaisella alueella on hän myöskin
oppima paljoa paremmin annostelemaan tätä itsetuntoa. Lon-
toon pörssin oivella on luettamalla ihana raamatunlause: „Maa
on Herran ja kaikki mitä siinä on." Albert prinssi, kuningat-
taren puoliso, on itse malinnut tämän kirjoituksen, ja se on
hänen uskonnolliselle aistillensa ja tunnollensa kunniaksi. Mutta
muuan ranskalainen kirjemaihtaja, joka pörssin amausjuhlaksi
oli tullut poikki kanatvan, kirjoitti komin närkästyneenä pariisi-
laiseen sanomaalehteensä: „Niin uhtaylpeiit omat nämä englan-
tilaiset, että he julteatvat kirjoittaa pörssin omelle: „Koto maa
on Lordin." Tämä juttu kiersi tietysti hymänii makupalana
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koko ranskalaisessa sanomalehdistössä, — mikä seikka loista-
masti todistaa ranskalaisten pintapuolisuudesta ju raamatunte-
mista. Kuitenkin oli ranskalainen kaikessa tietämättömyydes-
sään osoittanut suurempaa lviisautta kuin hänellä todella oli.
Hän lienee amausjuhlassa tullut huomanneeksi tuota lordien
pöyhkeää itsetietoisuutta olemansa maailman hallitsijat. Ei
näytä sattumukselta että ailvan sama englantilainen sana «Lord"
merkitsee 1) korkeinta olentoa, taimaan ja maan luojaa ja hal-
litsijaa ja 2) englantilaista ylimystä, englannin maailmanlval-
lan kannattajaa ja edusmiestii. Niin hurskas kun hän onkin,
on englantilaisen olennossa jotain, joka ilmaisee: „Maa on
lordien; me olemme maailman kuninkaat: sen me olemme, emme
sillä lamoin, kuin yksinkertainen saksalainen runoilija laulaa;
„ilon kautta"; sen me olemme penny'n, shillingin ja pundin
kautta, joita meillä on lukemattomin määrin, — sen me olem-
me edelleen laimastomme kautta, kultuurimme, teollisuutemme
ja yhteiskunnallisten laitostemme kautta. „Me olemme maail-
man hallitsijat". — Ia kukapa tahtoisikaan kieltää, ett'ei näi-
den 30 miljoonan brittein lvaikutus maanpiirillä ulkopuolella
Euroopan ole suurempi kuin kuikkien muiden kansakuntain yh-
teenlaskettuna. Missä on se paikka maailmassa, jossa heillä ei
ole siirtokuntiaan ja linnoitutsiaan? Äärettömän rikas ja he-
delmällinen Intia on heidän maltittansa alaisena, ja mielii suu-
rempi Kiinan maa ei moi liikahtaa mastoin heidän tahtoansa.
Sekä Hylvän Toimon niemellä että Afrikan kulta- ja orjaranni-
tolla omat he tehneet mustat ja ruskeat hirmulvaltiaat täs-
kynfäalaisiksi, ja nyt laskemat he parastaikaa raskaan kätensä
pyramiidien maalle, maailman ikimanhaan milja-aittaan. Her-
killeen patsaiden juurelle omat he istuttaneet kannunansa ja
manha friisiläinen saari Helgoland aiman lähellä saksan ran-
nikkoa on heidän mallassaan. Malta ja Kypron saari on hei-
dän linnoituksinaan, joiden kautta he hallitsemat Välimerta ja
Austrualian saarilla tyyncessii maltameressii liehuu heidän lip-
punsa. Meret saarineen omat englantilaisten hallussa, jaomassa ihanassa saaressaan istumat he turmallisina niinkuin
Abrahamin helmassa eimätkä ole lvuosisatoihin nähneet »vihol-
lista maassansa. Heidän kätensä on mukana kaikkialla ja kai-
kessa, mikä tapahtuu muun päällä, ja heidän rikkautensa on
kastvanut äärettömän suureksi. Mikä maailman on, se on Eng-
lannin; siltä tuntuu, kun siinä maassa matkustaa. Kaikki on
parasta laatua, linnat ja kirkot, puistot ja taidekokoelmat, kaikki
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kilman kiittää maan rikkautta. Mutta rikkaus on malta, niin
kauan kuin elämme tässä maailman aikakaudessa.*)

Englantilaiset ylpeilemiit suuresta mupaudestaan, ja
mikä tärkeämpää on, — he ymmärtämät myöskin sitä käyttää.
Jokainen joka tarkastaa englantilaisten elämää, on epäilemättä
huomaama, miten tylvenesti, miten marmasti englantilaiset,
sekä alhaiset että ylhäiset esiiintylvät kaikkialla ja kaikissa elä-
män oloissa. Hämmentymättä hän kulkee tiensä, missä tahansa
liikkuneekin; hän tietää aina mitä hänen on tehtiimä, mitä te-
kemättä jätettämä. Me saksalaiset olemme marsin monella alalla
tottuneet tylsentiimään ja malitettalvaan holhunalaisuuteen ja
uskallamme tuskin itse tarttua rautatiemaunun käsikähmään;
Englannissa jätetään tuhannessa tapauksessa yksityisten miett-
ivältään asiat, jotka meillä „wiran puolesta" annetulla julis-
tuksella on ankarasti kielletty. Englannissa kaikki on tumal-
lista paitse sitä mitä nimenomaan on kielletty, ja marsin ma-
han siellä onkin kielletty. Saamme alempana useampia syitä
kummastella tässä suhteessa ivallitselvaa ihmeellistä mapautta.
Lakia kunnioittaa englantilainen mastustamattomana maltana.
Hän ei pidä sitä »vieraana iteenä, maan oikeutena ja järjestyk-
senä, jonka hän itse on määrännyt. Tästä seuraakin, että eng-
lantilaiset omat peräti ystälvällisellii kannalla ylhäisempien ja
ja alhaisempien lain martinin kanssa. Meillä on »virkamie-
hissä alimmasta poliisipaltvelijasta alkaen aina yläilmoihin asti
jotenkin usein jonkun merrun niin sanottua „Schnurrbärtige
Feldmebelsmanier" (miiksiniekka mältmääpelin tapaa). Sen he
lienelviit oppineet sotamiiessii pallvellessaan tai mirkamattaisuu-
den tontussa. Mitä itiilvimpiä yhteiskunnallisia onnettomuuk-
sia onkin sentähden meillä se, että kansa yleiseen on ikäänkuin
sotatilassa lvirkamiehiii ja lakia mastaan, ett'ei heretä annos-
telemasta kaikkia hallituksen toimia; — tässä tulee muuten huo-
mauttaa, että eräät saksalaiset jatkaisitvat arlvostelemisiaan, jos
heitä hallitsisimat englantilaiset, tai maittapa mielii tuimaan en-

*) Tässä ja seuraamilla siivuilla puhutaan ainoastaan Eng-
lannista sellaisenaan kuin se ensi katsannolta näyttää. Tiedän Mallan
hytvin, että kauhea kurjuus piilee tuon ruusuisen ulkokuoren alla;
ett'ei Myeroitus missään kristityssä maassa ole niin jyrkkä ja tur-
miollinen tuin täällä; että Marallisuus ja maatilutset omat suhteelli-
sesti Harmojen kansalaisten käsissä; että miljoonat ihmiset elämät bar-
barilaisessa raakuuden- ja pakanallisessa tietämättömyyden-tilassa.
Näihin asioihin palaamme, kun käymme „Lontoon paheiden pesissä".



28

kelitkin. Meidän kansalaisemme eimiit luullakseni möisi sietää
sitä mapautta, jota englantilaiset nauttimat. Heitä se ei näy
haittaaman. Kristallipalatsin puistossa näin — silloin toimi-
tettiin suuret ilotulitukset Cetemayon kunniaksi — kuusikym-
mentä tuhatta ihmistä koolla. Mutta maikka siinä mustina
mirtoina tulmaili ihmistä Pitkin ja poikki, ei missään näkynyt
pienintäkään häiritsetviiä kohtausta. Parmittain kulki nuorisoa
laulaen kristallipalatsin halki, toiset tanssimat palatsin terassilla
tai siemällii nurmikolla, mutta ei mitään meluamaa ääntä kuu-
lunut. Jokainen koki käyttäytyä gentlemanin (herrasmiehen)
lamoin, ja kaikki oli niin rauhallista, että poliiseilla oli oikea
juhlapäimä.

Mitä erittäin poliiseihin tulee, joita Lontoossa kohtaa
joka askeleella, niin he herättämät suurinta ihailuani, olitvatpa
miedä sydämenikin. Niinkuin urhoolliset katteinit myrskystä ja
hyrskyämistä aalloista »välittämättä seisomat komentosillalla ja
jakelemat käskyjään, niin seisoimat poliisitkin paikallaan katu-
kulmissa keskellä aaltoilemaa, hyöritviiii Lontoonelämää, keskellä
ihmisten, Heinosten ja Maunujen hurjaa hälinää. He hallitsi-
mat kaikki järkähtämättömän rauhallisina, mutta ainoastaan
»viittauksilla, sanaakaan »virkkamatta; herjaussanoja ei lainkaan
kuulunut. Jos ajopelit jossain paikassa olimat siirkeytyneet ja
maunuivirta joutui peljättiilvään häiriöön, niin he miittasimatmaan kädellään niin ja niin ja niin; kaikki odottiwat kärsitväl-
lisesti armelematta, ja siten päästiin pikemmiten taas liikkeelle.
Sen ohessa liikeni poliiseilta aikaa mastaamaaan kaikenkaltai-
siin heille tehtyihin kysymyksiin, ja minäkin usein heitä kysy-
myksilläni muimasin. Kohteliaimmalla lamalla seurasilvat he
huolestuneita naisia kadun toiselta puolelta toiselle ja kantoitvat
täsimarsillaan äidillisellä hellyydellä itkemiä lapsia poikki kadun.

Sanalla sanoen minusta tuntui kaikkialla Englannissa
että ihmiset mähemmillätin koulutiedoilla liikkumat lvapaammin,
»varmemmin ja itsenäisemmin kuin meillä. Näin kaikkialla kan-
sakunnan, jonka polvessa alkuperäistä luonnonivoimaa piilee
runsaasti — näin kansakunnan, joka mielii suuressa määrin on
merestä, käyttämätöntä moimaa. Ia tämä ei koske mähimmin
ruumiillista puolta. Näkee tumattoman monta kaunista ja
moimllkasta ihmistä, eikä sitä sotvikaan ihmetellä, kun tietää,
minkä armoisena englantilaiset pitämät järjellistä ruumiinhoi-
toa. Mitä ruoanmalmistukseen tulee, niin minä en tosin moi-
nut siihen suostua; mutta itse asianomaiset näyttämät siitä moi-
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wan oiwallisesti. Kaikissa tapauksissa woiwat saksalaiset eng-
lantilaisista oppia, kuinka ruumiin termeyttii on hoitami-
nen. Kaikkialla kohtaa ratsumiehiä ja ratsastamia naisia, myö-
hempinä aikoina myöskin pikajalalla ajajia, mikä kulkuneumo
saattaa olla hyminkin termeellinen, maitta se näyttää hieman
lapselliselta kun manhat ihmiset sitä käyttämät. Virroilla, jiir-
millä, merenlahdilla milisee meneitä, joissa naisia ja miehiä is-
tuu, mitkä soutelemassa, mitkä purjehtimassa. Kaikilla niityillä
ja laitumilla nuoriso lyöpi leikkejään, »vieläpä täysikasmaneita
työntekijöitä, miehiä ja naisia, nähdään siellä täällä joukottain
oleman kriketisillii, kroketisilla ja latvn-tennisillä. Lukematto-
mat omat tllimasalla toimitettamat, moimiatysymät ja jänte-
reitäwahwistawat harjoitukset ja leikit, ja mäsymättömän in-
nostuneet omat niiden harjoittajat. Mitä kylpyyn tulee, niin
on sanottu, että oikea englantilainen mieltää neljänneksen elä-
määnsä medessä; mutta kaikkialla nähdään myöskin englanti-
laisten hankkiman enemmän raitista ilmaa huoneisinsa, ja että
he paljoa enemmän liikkumat ulkona raittiissa ilmassa kuin sak-
salaiset käsityöläiset ja työmiehet. Ia seuraus tästä kaikesta
onkin silminnähtiimä. Jos meidän kouluissamme saarnattaisiin
hiukkasen enemmän termeysoppia kaiken ylellisen sulamattoman
lviislluden sijaan, niin se suuresti hyödyttäisi lasten aimoja, sy-
dämiä ja matsoja. Jos meidän hallitusmiehemme päitttäisilvät
määrätä joku kylälle ja luntenkin jokn kaupungille suuren nii-
tyn tai puilla istutetun maapalstan nuorisolle kisa- ja leikki-
tantereksi (niinkuin etelä-Englannissa on asian laita), niin se
meno piakkoin tuottaisi suuren tulon.

Jos lyhykäisesti mielii kerromme yllä sanotun, niin emme
ehdottomasti tahdo puolustaa englantilaisten paisunutta itse-
tuntoisuutta; mutta osaamme kumminkin paremmin annostella
sitä. Käsitämme paremmin, että englantilainen kaikkianne maa-
ilmaan ottaa mutaansa Englantinsa ja englantilaiset käsitteen-
sä. Emme niin suuresti ihmettele että englantilainen, pystyt-
täköön telttansa arapialaiseen moskeean marjoon tai ajakoon
peuroilla Grönlannin jäätiköillä — kulkekoon höyryluimassaRein-
mirralla tai toimittakoon menekultuettu Niilimirralla tai astu-
koon Calcuttan katuja, — emme ihmettele, sanon minä, niin
suuresti, että hän kaikkialla on sama englantilainen, jonkalai-
sena hänet kohtaamme Vestminstersillalla Lontoossa. Olenta-
ja toimintatapansa ottaa hän mutaansa kaikkianne. Hän ei
luukaannn mieraitten kansojen tapoihin, maan joka paikassa



30

pistää englantilainen esiiin. Hän käyttäytyy joka paikassa,
niinkuin olisi Lontoossa; hän miettiiä pyhäänsä; hän pitää ju-
malanpllllveluksensll; hän lukee, jos mahdollista „Tiin6B"insa
Saharan erämaassa samalla tapaa kuin hauskassa kodissaan
Greenwichissä tai Chishehnrstissa. Harmoin hän koettaa päästä
niiden ihmisten perille, joiden parissa hän elää, ja mitä hän
näkee hymittsi heistä kirjoittaa, on enimmästä päästä perätöntä.
Vaittnj häntä lamataan kaikkien maanpiirin kansojen seassa,
oppii hän kuitenkin Harmoin kunnolleen toisen kansan kielen.
Hän maatii, että ne jotka joutumat tekemisiin hänen kanssansa,
oppimat hänen kielensä, ja niin jiiiipi hän omasta syystään
muukalaiseksi kaikkialla Englannin ulkopuolella. Tämä „Eng-
lanti, Englanti ennen kaikkea" menee niin pitkälle, että englan-
tilaiset lähetyssaarnaajat usein kyllä tyrkyttiitviit käännetyille
pakanoille englannin tieltänsä setä kotimaansa jumalanpalme-
lusta kaikkine ulkonaisille menoineen, mikä minusta tuntuu to-
delliselta taivallukselta puheena olemaa kansaa mastaan. Mutta
he näyttämät luuleman, että maailma paranee jos se englanti-
laistuu niin paljon kuin mahdollista.

Tässä tahdon mielii lisätä, että huomioni usein on kiin-
tynyt siihen suureen yhtäläisyyteen, mikä on englantilaisten
ja juutalaisten Malilla. Suuret eroamaisuudet ja »vasta-
kohdat omat myöskin lukuun olettamat, ja ne englantilaisten
eduksi, joiden rehellisyyttä, uskollisuutta, mielenmalttia, jiirkiih-
tiimättömyyttä, totuuden rakkautta ja urhoollisuutta nykyajan
juutalaisissa ei ole hitustakaan. Mieletöntä otaksumista on to-
sin, että muka englantilaiset olisi nuo kymmenen kadotettua
Israelin sukukuntaa, eikä englantilaisten simistykselle suinkaan
ole kunniaksi, että tuhannet heidän Äimistyneissään" ottamat
törmiinsä tätä hulluutta.

Ajan hnktaa olisi rumeta todistamaan tätä otaksumista
hulluudeksi. Tarmitsee main sanoa: „Welitulta englantilainen,
kielesi ilmaisee sinut ja osoittaa pitämiin selmiisti, mistä olet saa-
punut tadehdittamaan saareesi." Kuitenkaan ei ole pelkkää sat-
tumusta, että juuri englantilaiset omat tulleet ajatelleeksi ole-
mansa wlllitun kansan jälkeläisiä ja että, kuten muinoin pelas-
tus tuli juutalaisista," se nyt on tulema englantilaisista. Eng-
lannin malitulla kansalla ja Israelin malitulla kansalla onkin
useita yhtäläisyyksiä. Niinkuin Israelin kansa oli eroitettn naa-
pureistaan meren ja erämaitten kautta ja eli itseksensä muista
kansoista erillänsä, niin omat englantilaisetkin muosisatoja saa-
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rimaassaan eläneet erityistä muista eroamaista elämäänsä.
Vaikka he tosin ulkonaisesti eimiit ole olleet muista kansakun-
nista kantana, niin omat he tumminkin pysyneet niistä erillään
ja kehittyneet aiman omituisesti. Suureksi osaksi tämän kautta
on sekä englantilaisten että juutalaisten kansallisulkonäkö jyr-
kemmin muodostunut kuin minkään muun kansan. Tästä jyr-
kästä kansallisesta omituisuudesta huolimatta, jota on niin li-
keisessä yhteydessä heidän isänmaansa kanssa, tapaa kuitenkin
setä juutalaisia että englantilaisia kaikkialla maailmassa.
Mutta ne pysyivät joka paikassa sinä mitä omat, ja lapsikin
tuntee heidät ensi silmäykseltä. Ia kaikkialla maailmassa koke-
mat he saada kaupan ja rahat käsiinsä. Ia siinä ne omatkin
onnistuneet; sillä nämä kaksi kansakuntaa omat kieltämättä rik-
kaimmat maanpiirillä. — Juutalaiset ja englantilaiset omat ylen
määrin makuutetut omasta armostaan. Sentähden rippumat he
kaikissa ilmanaloissa ja kaikissa oloissa erinomaisella sitkeydellä
kiinni erityisessä omituisuudessaan, ajatustalvassaan, eliimänta-
moissaan, jumalanpalmeluksessaan ja liiatenkin pyhänpäimiin
mietosslllln, jossa kristityt englantilaiset omat miltei yhtä lain-
alaiset kuin kuin lainalaiset juutalaiset. Epäilemättä on mo-
lempien kansakuntien sekä moima että heikkous mainituissa omi-
naisuuksissa. Rakkaissa saksalaisissa metsissäni on liiaksi juuri
sitä, mitä englantilaisissa on liian lviihän, ja päinivastoin.

Tahdon päättää tämän tulvun pienellä eidyllillii. Ilolla
ja kiitollisuudella muistan mielii päitviillisiii, joilla olimme Green-
wichin puiston syrjässä eräässä englantilaisessa perheessä, jota
täten sydänmellisesti tertvehdiin. Englantilainen isäntämme oli ai-
toinaan tuonut jalon puolisonsa Saksan sydämestä ja oli näh-
nyt sopimaksi toimittaa tosimisensa saksankielellä; hän oli siis
oppinut saksaa, ennenkuin pyysi saksalaista nettoa maimokseen.
Muutamat lapsistakin ymmärsimät saksaa, ja kaikki ainakin lau-
loimat saksaa. Siten oli tämä herttainen perhe saksan ja eng-
lannin hengen sopusointuinen yhdistys, — walitettawasti erittäin
hartvinllinen ilmiö. Tämän yhdistyksen siunausta koski siis,
kuten helposti woi ymmärtää, pöytäpuheet, ja muun muassa
lausuttiin, että varaat ihmiset mitä saattaa ajatella syntyisi, jos
otettaisiin saksalainen nerollisuus ja englantilainen tertve käy-
tännöllinen ihmisjärki, suloinen saksalainen tyhjäntoimitus ja
pontelva englantilainen toimellisuus, saksalainen itsekohtaisuus
(snbjettiwismi) ja englantilainen wanhoillaan olewaisuus, eng-
lantilainen jiirjestämistaito ja saksalainen filosofiin, saksalainen
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haaweilu ja englantilainen selkeys, saksalainen taiftuwaisuus ja
englantilainen itsepäisyys — ja nämä ainekset pantaisiin suureen
tislllusastiaan, sekoitettaisiin kunnolleen ja tisleerattaisiin, ja jos
sitten jokaiselle henkilölle molemmista kansakunnista annettaisiin
osuutensa näin saadusta sekoituksesta.

Kun tätä ehdoitusta ei helposti käy toimeen paneminen,
niin pitäisi ainakin Saksan nuorison ahkerasti tawan takaa mat-
kustaa Englantiin oppiaksensa tuntemaan englantilaisten tapoja
ja luonnetta. (Alempana puhun senluisen matkan tarpeellisuu-
desta semmitenkin nuorille saksalaisille teoloogeille.) Sama-
ten pitäisi niin monen kuin mahdollista noista pienistä oma-
päisistä gentlemanneista elää Saksassa, mutta todella myöskin
elää saksalaisten parissa, oppia saksankieltä, saksan runoutta
ja tiedettä, niinkuin saksalaiset Englannissa kominkin usein eng-
lantilaistumat. Nämä kaksi kansakuntaa omat luodut toinen
toistansa Marten niinkuin mies ja maimo. Oikein yhdistyneinä
toisiinsa woisiwat he helposti hallita maailman ja säätää maa-
ilmanrauhaa, mikä olisi heille itselleen ja maailmalle hyödyksi.

Mutta jääkööt silososiiat ja tulewaisuuden musiikit. Vi-
hanta on elämän ihana puu, ja nyt tahdomme kääntyä täyte-
läiseen ihmiselämään, jommoisena se meidät kohtaa Englannissa.

3. Elämä Lontoon kaduilla.
Aamulla elokuun 5 p:nii 1882 uskalsin ensikerran yksinäni

lähteä aaltoilemaan elämään Lontoon kaduilla. Maankuululla
London Bridge'llii jätin rautaticjnnan, joka oli tuonut minut
ystiilvällisestii Bronleystii aina kaupungin keskustaan. Iloisin
piiimäpuiste mulliisi puolen penikulman päässä maailmantau-
pungista, mutta Lontoo itse oli kellahtamaan rastaasen sumuun
peitetty, jota taiten pimensi ja maiteutti hengittämisen. Aatveen-
tapaisina tohosimat suuret tehtaitten salvupiiput sumusta; kor-
keampana niitä kaikkia „tuliplllo-muistopatsas*)" ja Totvernin
mustat huiput ja yli kaikkien muiden pyhän Paamalin kupooli,
joka näytti jättiläislailvaltll tuossa sumumeressä. Aalveenta-

paisina ja äänettöminä kyntitviit höyrylaimat Themseniä, jonka
kutvatyyntii pintaa ei moinut sillalta nähdä pelkältä sumulta.

5) Korkea patsas, pystytetty sen suuren tulipalon muistoksi, joka
häivittä Lontoon M. 1666.
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Lontoota ei moi sanoa kauniiksi kaupungiksi. Ken on näh-
nyt esim. Pariisin, huomaa siellä paljoa useampia suurensuuria
rakennuksia, jotta suurenmoisella kauneudellaan tekemät mallaa-
man maikutuksen, ja sitä paitsi näyttää kaikki paljoa ystämäl-
lisemmältä, iloisemmalta, hymyilemämmältä. Taimas on iloi-
sempi, kaikkien esineiden miirit omat iloisemmat, sämeleet, jotka
soiwat ympärilläsi omat iloisemmat, ihmiset omat iloisemmat.
Lontoossa omat kaikki rakennukset tuon ikuisen sumun »vaiku-
tuksesta mustanharmaat; ihmisetkin omat totisennätöisiä, Harmoin
näkee nauramia tai leikkiä laskemia, mielii harmemmin kuulee
laulua ja soitantoa. Kaikki ilmaisee työtä ja kiirettä, olemisen
taistelua —se se onkin Lontoon kuiva. (NiitäLontoon osia, joissa
jota toinen tai kolmas ihminen minkä kohtaa näyttää ilmei-
seltä juopolta, en tassa mielii ota puheeksi.)

Mutta lviehättälvä on Lontoo enemmän kuin mikään muu
miljoonakaupunki — kauhean miehättämä. Kauheata on, että
neljä miljoonaa ihmistä asuu niin litettäin. „Neljii miljoonaa,"
se on luilleen sanottu, mutta, koettele kerta ajatella sitä lukua.
Lontoon mahdottoman suuruudenkuivaamiseksi on sanottu: „Siinä
englantilaisessa kaupungissa asun enemmän skotlantilaisia kuin
Edinburgissu, enemmän irlantilaisia kuin Dublinissa, enemmän
juutalaisia kuin Palestiinassa, enemmän roomalaiskatolilaisia
tuin Roomassa." Tämä on todella kuivaamaa puhetta. Mutta
mitä kaikkea siinä tapahtuukaan, missä niin paljon ihmisiä on
yhteen sullottu. Lontoon poliisin lviime muosikertomus ilmoit-
taa että m. 1881 „joutui hemosten jalkoihin 3,567 ihmistä,
joista 127 kuoliaaksi runneltiin ja 3,400 haamoittui; teille tie-
tämättömille oli joutunut 15,251; jäljettömästä hiiminnyt 177."
Nämä ornat tuimia numeroita, mutta ken niitä ymmärtää lukea,
löytää niissä surkean murhenäytelmän ju joutuu niiden kuutta
keskelle svuren Babylonin kuohuamaa tyrskyä. — Enemmän huo-
lestuneessa ihmisessä nämä tiedot kyllä maikuttaisimat sydämen
tykytystä, niin että hän tarkoin miettisi ennenkuin rohkenisi syök-
syä niin määrälliseen pyörteesen. Tämän kirjoittaja uskalsi kui-
tenkin miiden tviikon kuluessa yhä antautua maaraan joutua jo-
honkuhun mainittujen onnettomien lukuun, mutta syynä siihen
ei ollut se, että hän olisi mallan mapaa huolellisuudesta, maanse että hänen halunsa perinpohjin oppia tuntemaan maailmaa
on mielii huolellisuuttaan moimakkaampi.

Vaan tule, rakas lukija, pysähtykäämme hetkiseksi tähän
korkean kaasulyhdyn juurelle pörssin edustalle ja lähtekäämme
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sitten wertalleen astumaan Vittooriantatuu p:n Paamalin kirkon
ohitse Vestendiin. Mutta aitaa, paljon aitaa täytyy meidän
»varustaa matkallemme ja tarkasti käyttää joka hetkistä. Itä-
mälle matta sinusta »varmaankaan ei tunnu, tai sitten et an-
saitse Lontoota nähdä.

Oletko milloinkaan missään maailmassa tällaista miliniiii
nähnyt? Kymmentuhansittain tulmailee ihmisiä etutaupungeista
cityyn, useimmat ruumis eteenpäin kumarruksissa, kun kiire on
loma käsissä. Entäs tämä hurja ajo kaikennäköisillä mannuilla,
joita metiiii koirat, muulit, hemoset ja aasit. Niiden miilitse
kiitää kummitusten näköisinä huimat pikajalalla ajajat. Kai-
killa on kiire, koma kiire, kumminkin odottamat kaikki sanaakaan
mirkkaamlltta kun liike äkkiä tukkeentuu. Lukemattomat hansomit
ja kabit, omnibusit ja ratamaunut kilpailemat höyrylaimojen
ja maanalaisten ja maan päällä olemien rautateitten kanssa
siirtämään ihmispaljoudet paikasta paikkaan. Tuossa on rau-
doitettuja korkeita, elefanttihewosten wetämiä, tuormamaunuja;
ne omat täpötäynnä kalaa tai ostronia, potaatteja tai lampaita.
Mutta kukapa kaikkia möisi luetella? Kaikki mitä maa kaikissa
eri ilmanaloissaan tuottaa uiikyy ivirtaileman yhteen tänne Lon-
toosen ja tierteletvän sen katuja. Kun ensi kerran näkee tätä
liitettä moi tuskin muuta ajatella mahdolliseksi, kuin että jotain
tumatonta on tapahtunut tai on tekeillä, esim. tulipalo tui mallan-
kumous. Mutta »vähitellen tulee makuutetuksi että tämä liike on
marsin jokapäilväistii — paitsi jumalankiitos pyhäpiiilvinä. Siu-
nattu asia on että enemmin kuljetuilla kaduilla limitys on maihdettu
asfalttihuopaan tai puuhun; muuten ei minkään ihmisen kormakal-
lvot kestäisi siellä kuulumaa jyryä. Näin ollen kuuleekin nyt Lon-
toon kaduilla uiman mähiin kolinaa, maan ainoastaan humua mitä
elämästä muistuttaa meren pauhua, ju johon ihmeen vitaan tottuu.

Ainakin näyttämät nuo oudonnäköiset herrat tuolla siihen
täydelleen perehtyneen. He kulkemat keskellä hälinää jättiläis-
sanomalehti amattuna kädessään ja etsimiit tuoreimpaa nutista
Egyptistä. Pienet sanomalehtipojat eimiit turhaan tarjoa Ti-
mesiään. Standardiaan, ja Vaily-Ne^siiiän joka haaralla,
joka puolella. Penny'ii satelee poikien likaisiin käsiin, ja joka
ostaja alkaa heti lukea. Tuolla ylhäällä omnibusin katollakin
kiusaamat herrat (joilla kaikilla on malttamaton sylinterit»attu
päässä) silmiään englannin sanomalehtien hienolla painoksella.

Mutta ei ainoastaan sanomalehtiä myydä kaduilla; tu-
hannet ihmiset, usein hymin armelitttalvan näköiset olennot, jotta
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omat likeisessä yhteydessä rikostentekijiiin kanssa, toimittamat
kauppaansa kaduilla. Tulitikkuja ja leikkikaluja, hedelmiä, kukkia,
tumia, telmottomia romaaneja, kaikennäköistä tamaraa, ja kaikki
satumaisen huokeasta hinnasta. Hämytön naimalehti, jossa sa-
dottain „nuoria kauniita ja rikkaita ladyjä" tarjoo kätensä ja
sydämensä, annetaan sinulle aiman ilmaiseksi ja maksutta. Mutta
saattakaamme tämä onneton manha nainen poikki kadun. Oletko
häntä huomannut? Jo kymmenen kertaa on hän ollut lähtemässä
ja uskaltamassa yrittää päästä yli, maan joka kerta on hän
taasen peräytynyt. Vihdoinkin »valitsee hän epätoimoissaan pa-
himman hetken, ja jäisi marinaankin hemosten jalkoihin, jotl'et
auta häntä. (Huolestuneet luonteet malitsemat miimein aina
epusuotuisimman hetken altaaksensa „elämän taistelua," se on
sielutieteellinen tosiasia, jonka moit huomata paitsi Lontoossa,
kaikkialla maailmassa.) Mutta onneksemme on ihmisrakkaus
mienyt meidät toiselle puolelle katuu, sillä siellä tarjotaan meille
>/2 penny'stä Cetemayon „Afritan suurimman kuninkaan" muo-
tokuma. Vaaditun rahasumman suuruus ei meitä siiikiihytii.
Tuo musta herra on meidän silmissämme paljoa enemmän syöt-
tiliishärän kuin herrasmiehen näköinen. Parastaikaa hän oles-
kelee Lontoossa ja on päässyt kuningattarenkin puheille, ja sen-
tähden hän on päimän sankari, ja koko maailma ostaa hänen
hirmeiin rumaa tumaansa. Vaan ent. keisarinnan Eugenien ei
olisi pitänyt mihan mimmassa Cetemayolle „hänen poikansa
murhaajalle", osoitetusta kunnioituksesta lähteä Englannista,
jossa oli löytänyt turmapaikan. Hänen olisi helposti pitänyt
huomata, että tuota mustaa tirannia Loontoossa enemmän pil-
kattiin tuin kunnioitettiin. Katsos lähimmässä tatutulmassa
seisoo manha atta tarjoomassa irmitumia. Siinä istuu Cete-
mayo tumattunll. Hän on aamiaiseksi syönyt 7 naulaa lihaa
ja malittaa, että tuo vittu murunen saattaa hänelle ruoansu-
latusivuilvoja. Toinen tuma esittää häntä apinapalatsin edus-
talla eläintieteellisessäpuutarhassa ja symiisti liikutettuna hän siinäsanoo: „Tässii kuitenkin olen oikein kotona."

Katsos noita kullalle ja hopealle hohtamia Maunuja! Oh-
jaksissa on mies, jolla on kankipalmitto niskassa ja hiukset
jauhoissa, takaistuimella samaan tapaan laitettu palmelija, ihan
niinkuin eläisimme Ludwig XlVmen aikakaudella! ja tuossa itä-
mies, jota tuskin on ihmisen näköinen, — niilistynyt ja repa-
leilla werhottu; eläimen ahmeudella hän syöksee omenankuoria
klltuloasta talvoittamaan ja hotkii ne halukkaasti suuhunsa.
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Tuolta syrjäkadulta kuuluu julmaa soitantoa; ne omat neekeriä,
jotka siinä näyttälviit temppujaan. Mutta jos heitä puhuttelet
hylviillii saksankielellä, niin ne totta todenmukaisesti sinulle wus-
taatvat: „Scheenster Hiirre, mer sein uus Driisen." Tuolla
torillapa »vasta paljon on nähtälvää. Toisella puolella on ta-
tusaarnaaja, joka ponnistaa kaikki woimansa äänensä toroitta-
miseksi, ja töin tuskin lvoit sittenkään kuulla hänen puhettansa.
Mutta aina onnistuu hänen saada nuo wiihii wiiliii toistetut
sanat „taiwas ja hellvetti" lukuisten knulijoittensa törmiin.
Toisella puolella nähdään intialaisen ilmettyiin toimittaman se-
littämättömiä kujeitaan ja ilmeitään. Keskellä toria iitseeriiyt-
täii oiwll ryysyihin puettu lontoolainen hiiriä tai lintuja, »vie-
läpä kilpikonniakin. Tuolla kulmassa ft:n Paamalin kirkon ta-
kana puhaltaa slotvaakki säktipilliään, ja kaksitoista koiran pen-
tua tllnsii maissia hänen ympärillään. Tällä miehellä on suu-
rin yleisö ja hän saapi palkinnokseen „uudestllan" huutoja ja
penny'ii enemmänkin, sillä englantilaiset omat hartaat eläinten
ystiilviit ja Lontoossa tapan majojakin joissa maksutta hellästi
hoidetaan karanneita kissoja ja koiria.

Afrikan mustia ja ruskeita lapsia, — joukko kylmäkatseisia,
ymmärtätväisiä, hiuspalmikolla koristettuja kiinalaisia, — rus-
keita Englannin alamaisia Gangeen rannoilta, — uusiseelantilai-
sia kansallispumussaan (jonka huomattamin omituisuus on mel-
kein kaiken pulvun puute) liikkuu tuossa aaltoilemassa ihmis-
joukossa, mutta ei kukaan sitä huomaa, se kun on marsin jota-
päilväistii. Mutta muukalainen jää hämmästyneenä alallensa
seisomaan tässä ihmismeressä pitäen kiinni kelloaan ja tuktaro-
aan. Siinä on merimiestä kaikista naapuri-kansakunnista,
siinä on hienoa herrasmiestä, jotka kantamat raittiusnauhaa na-
pinreiiissii; skotlantilaisia sotamiehiä, kookkaita ylänkömaalaisia
eriskummallisessa, melkein itämaalaisessa purnussa ja ftoltvet pal-
jaina seisoo tuossa tarkastamassa tumamyymälän ikkunassa lvii-
meistä Egyptin sotatantereen karttaa; nuoria miehiä, jotka kan-
tamat-pelastus armeijan unimormua, lähestyy ja pyytämät heitä
täniltana saapumaan kokoukseen Oxfordstreetin murretta. Nuo
punaposkiset pojat, pitkät siniset tatit yllään, omat erään suuren
oppilaitoksen oppilaita; he käymät mielii tänäpiiilvänä atvopiiin,
sentiihden että joku englannin kuningas neljämuosisataa sitten
niin on säätänyt. — Nuo „nuiset" taasen näyttämät koristelleen
päähinensii taiten maailman lintujen tirjamilla höyhenillä. Ia
tuossa kulmassa seisoo muuan herra, joka kaikille ohikultemille
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jakelee kirjasia, nimeltä: „Kiiruhda pelastamaan sielusi!" Täällä
kantamat poliisit miestä sairasmannuihin ; hän on joutunut he-
mosten jalkoihin ja huutaa korkealla äänellään tuskissaan, mutta
hän on ainoastaan yksi niitä monia tuhansia, jotka lvuosittain
joutumat sen kohtalon alaisiksi. Säälimättä lainehtii elämiin-
mirta yksityisten murrettujen olemusten yli, ikäänkuin ne olisi
oljenkorsia maan. Tuossa tempaa aalto erään syliinsä, syöksee
hänet fymyyteen — hän uppoo, katoaa. Tuossa kaatuu ihminen
nälkään nääntyneenä, täällä jää toinen hemvisten poljettumuksi ;
kukapa siitä huolii? Tuskan huudahdus — muutamat uteliaat
katseet — he kannetaan maunuihin —pois tieltä! kukapa tiennee
ken se oli, kukapa tiennee kuinka heidän sitten on käypä? —

Mitä tassa yksityinen ihminen merkitsee? Niinkuin aalto nou-
see ja painuu alas toisen suuremman jaloissa etta enää moi
tuntea sen sijaa — niin käy tässä maailmankaupungissakin tu-
hansien ihmisten, jotka kuitenkin kaikki omat yhden äidin lapsia,
ja lesuksen Kristuksen merellä lunastetut. Ia jollei kristillisen

rakkauden jälkiä siellä täällä olisi nähtälvissä, niin olisitvat olot
tvieliikin kurjemmat. Mutta oi kuinka maittaa nytkin on, tuota
tihisemäii miliniiä tarkastaessa, uskoa Jumalan kaitselmusta,
jota yksityisestä ihmisestä pitää huolta! Ei mikään muu paitsi
se, että itse on kokenut tuota isällistä kaitselmusta, tässä moi
pelastaa determinismiin, „sokean sallimuksen" uskoon, joutumasta.

Mutta me jatkamme matkaamme. Katso tuota sokeaa uk-
koa, joka lyöpi helähtämin kepin maahan ja siten kerjää sanaa-
kaan mirttaamatta. Muuan nainen tarttuu hänen käteensä, ta-
luttaa häntä rcmhaiselle syrjäkadulle, antua hänelle lahjan, ja
lukee mielii lisäksi hänen kuullen lohdutuksen, sotvituksen sanoja
pienoisesta raamatustaan. Tuolla ryysyihin puetulla maimolla
on kolme pientä, miltei alastonta lasta sylissään, ja kangistu-
nein silmin anoo hän armahdusta. Ia tiiytyisipii häntä urmuh-
taatän, ellei hän olisi lainannut lapset ja ettei pyytäisi ra-
haa miinaa saadatsensa! — Mutta tässäpä naurettawa — tai it-
tettämä kohtaus. Repaleiset poitanulitat juoksemat innolla,
joka maatisi jalompaa tarkoitusperä, omnibusien ja Maunujen

keskelle, asettumat päälleen, käsilleen, „pyöriwiit" j. n. e. Vaikka
he saamatkin sen parikymmentä kertaa turhaan tehdä, niin an-
netaan heille tumminkin 21 kerralla penny tai sixpenceinenkin.
Sanatta sanoen kaikilla näet kummastuttaman mapauden, ja kui-
tenkin marsin mähiin loukkaamaa.

Museoista, kokoelmista, historiallisista mekillisyyksistii, ajan
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hammasta kestämistä rakennuksista nyky- ja muinaisilta ajoilta
en tässä tahdo puhua, maikka maailman monessa suhteessa rik-
kain kaupunki tässäkin kohden osoitakse rittaimmatsi. Istiimii
Bedecker kertoo niistä asioista kiitettämällä tarkkuudella, enkä
minä kirjoitu näitä rimiii hänen kuussaan kilmoitellakseni. Mutta
jos astelee katuja silmät auki tai joku perehtynyt loontoolainen
oppaana, niin huomaa joka askeleelta mitä ei mikään matkus-
tustirja selitä ja mikä kumminkin on kaikkein omituisinta. Tässä
esim. on Paternosterkatu (Isämeidiinkatu), jonka marsilla
tapaat ainoastaan kirjakaupan kirjakaupan wieressii. Mutta
kussakin niissä on ainoastaan erityisiä kirjoja. Tuossa kirja-
kaupassa myydään ainoastaan kirjoja jotka todistamat, että
Israelin kymmenen kadotettua sukukuntaa omat tå-
matta missa Englannissa, että siis englantilaiset omat suu-
rin osa malittua kansaa. Ikkunoihin asetetut mahdottoman suu-
ret sukupuut näyttämät tämän ohikulkemillekin. Tämäpä oimal-
lista englantilaista hullutusta! Siinä tentiesi osaksi syy siihen
raimoon, jolla englannin sanomalehdistö kälvi sotaa kaikkea juu-
talaisten »vastustamista mustaan. — Tarkastapa tuota »vanhaa
rawintolaa likellä sitä kappelia, missä suuri Wesley kerran
saarnasi, ja jossa hänen luunsa tvieliikin lepää. Sen ikitvanhan
ramintolan olven yläpuolella näet kitveen hakatun aimo miehen,
joka iskee maahan härän, ja sen alla nämä sanat: „Krotoni-
lainen Milo iski kädenlyönnillään härän, ja söi sen yhdeksi
lveroksi. Oi jumalat, mitä tvatsa sillä miehellä liekään ollut!"
Silminnähtiitvästi on tämän tulvan tarkoitus ohikultelvissa syn-
nyttää halua ralvintolllssa näyttää mihin heidän »vatsansa kel-
paa. Mutta poiketaanpas mieluummin tänne. Kas, tässä lvan-
hassa salissa istuu wukuwia pitkillä hollantilaisilla liitupiipuilla
ivarustettujll miehiä, jotka mankkojen oluth narikkojen takana pi-
tämät puheharjoituksia, siinä hurskaassa toimossa että he
kerran parlamentissa saamat taitoansa näyttää. — Tässä mu-
siikkisalissa soittaa koko joukko „tuideniekkoju". Ei kukaan ih-
minen näytä heidän soittoansa kuunteleman, ja heillä on kuiten-
kin lukuisa kuulijakunta. Musiikki johdetaan näet täällä telefoo-
neilla 5 englannin penikulman*) päässä olemaan kristallipalat-
siin, ja siellä moit yhden skillingin maksusta nauttia musiikkia,
jota soitetaan Picadilly'ssii. Jos seuraat mutana tänne egyp-

*) Englannin penikulmia menee noin 6 yhteen suomen penikul-
maan. Suom. muist.
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tilaisen noidan luo, niin saatetaan sinut uskomaan, että „ih-
meitii" mielii tänäpäitvänä tapahtuu niin että ymmärtälväisen-
tin ymmärrys siinä joutuu ymmälle ja kaikki katsojat märiselvät.
Ihmiseltä leikataan päät ja asetetaan jälleen paikoilleen, niin-
kuin se olisi leitintetou maan, ja maimo mainajasi hengen moit
manata näkymiin ennustamaan tulemia kohtalottasi.

Tämä suurenmoinen kauppayhtiö tarjoo sinulle ostettamatsi
laitti mitä itinä maailmassa kaslvaa tai malmistetaan. Sillä
onkin myymälöitä ja konttooreja melkoinen joukko. Tässä osas-
tossa moit esim. milloin mielesi tekee tulla naineeksi mieheksi,
saatfta mielii, jos aiot pitää hienoja pitoja, muokralle kenraalin
tai kuuluisan taideniekuu, tahi ilmehtijän tai pilttakirmeen; „mak-saa illalta niin ja niin monta puntaa". Voitpahan myöskin
täällä »vuokrata kesytettyjä jalopeuroja, maitta ne tosin miitolta
maksamat noin 20 puntaa sterlingiii, ja siihen lisäksi jotain 10
kertaa niin monta lihanautaa. Iv tassa uiman »vieressä pyy-
detään sinua kuulemaan hirtveänkaunista kissuin kaksinlaulua.
Päiisymatso on maan 1 penny, ja minä kadun mielii tänä pitä-
mällä, että minä sen pennyn säästin.

Varsin omituiset Englannissa omat ilmoitus- ja kehu-
mistani at. Jokainen joka etelä-Englannissa on matkustanut,
on marinaan huomannut, että jo kymmenkuntuiu penikulmain
päässä Lontoosta kaikki pysiiyspaikat omat täydelleen peitetyt
mahdottoman suurilla ilmoitustauluilla. Ei ne juuri ra-
kennuksia kaunistu, maan tetemätpä ne korean ja kirjamanniiköi-
siksi, sekä tuottamat kaikissa tapauksissa onnellisille ruututieosak-
teitten omistajille kauniit rahat. — Entäs itse Lontoon kaupunki!
Kaikissa mahdollisissa ja mahdottomissapaikoissa näet noita moni-
miirisiä julistuksia, jotta tehoittamat käymään Alhamratokouksissa,
pelastusarmeijan kokouksissa ja jos jonkinlaisissa kokouksissa.
Tässä nähdään 16-muotias saksalainen jättiläsnainen kuivattuna
luonnollisessa koossaan: hänen ojennettujen käsimursiensa alla
kulkee pitkää miestä päät pystyssä, ju jäljennöksen tuon ihmis-
hirmiön syntymä- ju ripillepiiiisötodistuksesta saat armatentin
lukea. Tuossa ylistetään yhtä loistamalla lamalla „Good
Vords" nimistä kristillistä miikkolehteä. Tuossa taasen on ku-
ivattu luonnollisenkokoisiu hirtvittiimiä kohtauksia eräästä teaatteri-
tllppaleesta, jota täniltana näytetään Haymartetissa N:o 8.
Tassa maaditaan sinua heti yhtymään teemedenystämien
seuraan, joku kieltää kaikki juowuttawat juomat, uiman »vieressä
kehutaan olutta ja miinaa todellisiksi elämännesteiksi.
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Sitä ei kukaan usko, joka ei ole omin silmin nähnyt,
mitkä uhraukset, mikä kekseliäisyys tällä alalla näytäksen. Kak-
sikymmentä englllnninpenikulmaa Lontoosta lvoi esim. kaikkien
rautateitten lvarsilla nähdä tawattoman suuria tauluja, joissa
oli luettawana ainoastaan sanat „ColnlanB Mnstard" (sinappi)
ja näitä tauluja oli ainu kiwenheiton päässä. — Entäs kuduilla!
Muutamassa paikassa istui jaltinemyymätän owensuulla jota
piimii aamusta iltaan summattoman suuri tissu — tuuniisti
alallaan. Kaulassa oli sillä taulu, jossa korteilla kirjaimilla
oli kirjoitettu: „Koetteleppas näitä jalkineita 6 shillingistä 8
pence'stii!" Ia tuon leikkikalujen myymälän ikkunassa istuu ko-
mea papukaija, joka huutamistaan huutaa: „Kiiytää sisään,
käykää sisään!" Eitä se suotta huudukkaan. Kas tuossa mies,
jota selässään ju rinnallaan kantaa kahta suurta taulua, joissa
sinun, tahdo tai ole tahtomatta, täytyy lukea: „Östronit olvut
terlveellisin ja maukkain ruoka." Purin askeleen päässä tulee
toinen, jonka taulussa waan on kysymys: „Missä paraimmat
ostronit syödään?" Kohta seuraa kolmas mies, jonka taulu odot-
tamalle ja totuutta etsimiille ihmiskunnalle julistaa: „Paraita
ostronia on siellä ja siellä, eitä missään maailmassa ole niin
hylviä tuin siellä." —Tuollaiset ilmoitukset maksamat tietysti
suuret summat, mutta tuottamat marinaankin mielii suurempia,
sillä muuten ne pian katoaisimat näkymistä. Englannin kristi-
tytkin käyttämät tehdäksensä pyrintönsä tunnetuksi marsin run-
saassa määrin tiinkaltaisia kehumia ilmoituksia. Olemme jo
ylempänä siitä hinkuu maininneet, ja saamme masta tilaisuutta
palata tähän aineesen. Me saksalaiset kristityt moimme täällä
oppia miten on menetteleminen saattaaksemme kansaa harrasta-
maan „uskonnollista kysymystä" ja tehdäksemme sitä päimä n
kysymykseksi. Mutta me moimme täällä myöskin oppia mi-
ten ei ole meneteltämä, sillä englantilaiset meneivät hyminkin
usein yli kaikkien softimaisuuden rajojen. Näitä molempia puo-
lia tapaamme seuraamilla lehdillä. Hylvän joukon määrää ujo-
utta, huolestumista ja saamattomuutta moisimme me saksan kris-
tityt haudata Englantiin, ju hiukkasen enemmän kristillistä hie-
notunteisuutta sopisi englantilaisten »veljien monessa kohden
meiltä oppia.



41

VMpäiwänwietto Englannissa ja Saksassa.
Pyhäpäiwä, lahja kallis,
Annin armllhan Jumalan,
Kirkonkellon taiunnalla,
Ijäisyyden kirkonkellon
Suloisella soitannolla,
Puhuttelet ihmisiä,
Wllsyneitä wirwottelet;
Jotta nuo inehmon lapset,
Askareista ainaisista,
Hetkeksi herettyänsä,
Toden tuntisit elämän,
Tien on oikean osaisit!

I. P. Lange.

Jokaiselle ihmiselle, joka mirkistystii kaipaa toimotan että
he, mikä minulle ja omaisilleni oli suotu, moisilvat unettaa piii-
miiftaisteisen kesäkuukauden Kentin treimitunnassa, joka on me-
ren ja Lontoon matissa. Jos toto etelä-Englantia sanotaan
suureksi puistoksi, niin ansaitsee Kentin treimitunta mielii sum
remmalla syyllä nimen: Englannin puutarha, joksi sitä sa-
notaankin. Saksassa on monta seutua, joiden luonto on pal-
joa suuremmoisemfti, mutta seutu joku niin tuntuu paratiisilta
ci tentiesi liene toista maailmassa. Ken kirkkaana, herttai-sena kesäaikana kulkee siinä maakunnassa, hän miltei tule aja-
telleeksi, että joka Pitämä täällä on pyhäpäiwä, että täällä jo
ikuinen sapatti on sarastamaisillaan. Täällä näyttää näet laitti
niin leivälliseltä. Lontoo on suuri mehiläispesä; mutta niillä
ihmisillä, jotta siellä hyörilviit ja pyörilvät, on eteläisessä trei-
wikunnassa hauska kotinsa kukoistalvine puutarhoineen tai ko-
meine penikulmanpituisine puistoineen. Viljalvainioita, joilla
hiki lakkaa työmiesten otsasta, näkee täällä Harmassa; kaikki
näyttää ainoastaan lepoa ja iloa tarkoittaman. Uhkeat ja miel-
lyttämät asumukset omat muratin peittämät; puutarhoissa tuok-
suna moninaiset kukat; kunnaita ja kukkuloita merhoo mehukas,
tuore nurmikko. Ia niin kauniita tuuheita puitu kasmaa täällä
joka paikassa, jonka »vertaisia tuskin missään muualla Euroo-
passa näkee. Ia Libanonin solakat seeteripuut miehättälyät sil-
määsi joka askeleella. Lihamat lehmät käymät kummuilla lai-
tumella ja laaksoissa käy lampaat ja hemoset rauhallisina rinnat-
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lain, kulkeepll siwutsesi ylpeitä hirmiii ja soreita metsämnohia,
jotta täällä omat yhtä kesyjä, knin aromailla, joita ei milloin-
kaan ihmisjalta ole astunut. Hopeatirttaat purot ja timaltele-
mat järmet, joiden pintaa maitoiset joutsenet ja iveneet rinnan
tyntätviit, tekemät kauniin maiseman hymyiletviin iloiseksi ja kaik-
kialla kummuista termehtilvitt sinua murattiköynösten somista-
tamat göötiläiset kirkot, joiden uhkea kauneus ju miehättämä si-
sustus sinulle ilmoittaa Marattaan kansan täällä asuman, ja
mielii lisäksi että kirkko on kaikkien mielipaikka. Sanalla sanoen,
kaikki täällä hengittää rauhaa, rikkautta ja onnea. Tämän kai-
ken lisäksi tulee ihana ilmanala, jossa samalla tuntuu meri-,
muori- ja metsäilmaa. Siellä kesä Harmoin käy tuskallisen hel-
teiseksi, tullvi Harmoin jäädyttämän kylmäksi, ja sentähden saa-
matkin nuo lukemattomat aina mihannat kasmit ja puut, jotka
eitviit meillä kestäisi joulujuhlaa taimasalla, pitää kuunihimman
hohteensa. Sanalla sanoen, tämä seutu on ikäänkuin luotu
tvirkistykseksi. Ia kaukaa termehdiin englantilaisen meljeni ra-
kasta kotia Bromley'ssa, jossa me niin pikaan kodistuimme ja
jota jo nimellään Borgfeld-Lodge muistuttaa meidän Veseriii
ja Wumme'a. Kiitollisuudella muistan niitä rauhallisia teitä,
jotka suuren puiston halki tveitviit meidät itäänpäin Chisle-
hurstiin, jossa Napoleon llLnnen ja hänen onnettoman poikansa
luut lepäiitvät, sekä luodetta kohti maailman kuuluun kristalli-
palatsiin, joka korkealta kukkulaltaan loistaa tulilinnan näköi-
senä yli koko ympäristön.

En pyydä anteeksi että näin aluksi tumaan miltä minusta
se maisema tuntui, jossa opin tuntemaan englantilaisten pyhii-
päilviiii. Sen tantta saattaa seuraamaa helpommin ymmärtää.
Entä nytkään heti käy puhumaan itse pyhäpiiilviistii. Tarpeel-
lista on huomauttaa, että jo lauantai-ittapäimä useimmille eng-
lantilaisille on lepopiiiwii, että siis englantilaista lepopäimää
oikeastaan kestää 36 tuntia. Sydäntäni kirmeltiiä, kun ajatte-
len, että sunnnntai lukemattomille kansalaisilleni alkaa masta
silloinkun se jo on puoleksi kulunut, ju etta miljooneilla ci ol-
lenkaan ole sunnuntaita!Kuinka klldehdittamat omattaan sitä mastoin englantilai-
set! Nämä ihmiset, joiden pahimmattaan wiholliset eiwiit moi
kieltää heissä oleman ahkeruutta, pontemuutta ja työmoimaa,
panemat enimmästä päästä jo lauantaina puolenpiiimän aikaan
työaseensa syrjälle, oli se kuokka, lapio tai kynä, nimitettäköön
sitä höyrykoneeksi tai ompelukoneeksi. Kaikkein useimmissa teh-
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taissa, tonttooreissa, työhuoneissa, myymälöissä j. n. e. pääte-
tään työt lauantaina puolenpiiimiin aitaan ja miittoftaltta mak-
setaan kohdastaan. Samoin maanmiljelystöissäkin. Ainoastaan
wähittiiin-myöntiii toimitaan enään. Marsin hauskaa on huo-
mata kuinka tuo mahdoton liike ja helinä neljänmiljoonan-kau-
pungissa Lontoossa klo l:stii hälmenemistiinsii hälmenee. Se on
kuin aaltoilema meri, joka miihitellen tyyntyy myrskyn tauottua.

Rauhallisissa englannin kodeissa siis kaikki lauantain puo-
lipinmiistii odottaa sunnuntaita; kaikkialla tehdään malmistuksia
Herran päimiiksi, ja illalla on paikoillaan kukatkin, jotka kau-
nistamat pöytiä ja ikkunoita. Rautatiekonduktöörit panemat we-
retsen ruusun tai asterin napinreitään, ja ajurit koristamat rak-
kaan hemosensa maljalta lehdillä ja kukilla. Tämä tuntuu lii-
kuttaman leftopäimiiiseltii. Puistoissa, niityillä, laidunmailla ja
kedoilla, jotka omat eri seurakuntien yhteismaata, nähdään kaik-
kialla nuorten erinomaisella innolla oleman tri k k et'isillä,
kroket'isilla ja lam n-tennisillii, eikä suinkaan ainoastaan
n. s. parempien säätyjen jäsenet tällä tamoin humittele; eiM,
tehtaitten mies- ja naispuolisia työtekijöitä on joukottain osal-
lisina samojen leikkien toimessa, Maikan kuin pienokaiset käyt-
tämät liikenemiii moimiaan kilpajuoksuun ja leikkisotiin. Ah, missä
tapaa Saksassa sellaisia iloisesti leikkimiä tehtaantyömiehiii?
Eipä ihmettä, että englantilaiset näyttämät paljoa terweemmiltä
ja notkeammilta.

Mutta marsin omituisen näköinen on jokainen englanti-
lainen paikkakunta lauantaiehtoolla. Kuinka suuri yhtäläisyys
lieneekin englantilaisten sunnuntain ja juutalaisten sabatin Ma-
lilla, — niin on ainakin pyhäpiiimiin aatto englantilaisilla pe-
räti toisenluontoinen kuin israelilaisten. Suuret seurat, kon-
sertit ja teaatterit tarjoowat kilman marakkaammille humitusta
aina likemmä sitä puoliyötä, jonka jälkeensunnuntai ulkaa. Maan
rahmaskin kokee moimainsa mukaan iloitella ennen sunnuntain
pakollista hiljaisuutta. Lauantai-iltoina omat, näet, kaikki myy-
mälät tamallista kirttaimmitsi malaistut, ja silloin milisemiit
kadut löyhempää kansaa, joka liikkuu ostoksillaan. Silloin tah-
too jokainen iloita lähenemän pyhänkin Maralta. Kaikenkaltai-
sia puhujoita, soittoniekkoja, laulajia ja ilmehtijöitii saapi kuulla
kaduilla ja toreilla, ja he saamat osaksensa runsaat suosion osoi-
tukset tai runsasta pilkkaa, sen mukaan kuin kukin yleisöänsä
miellyttää. Samaten toimitetaan julkisissa paikoissa huutokaup-
poja, joissa mitä mukamimpia sukkeluuksia satelee. Suurella mie-
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lihywällii muistan erästä sellaista huutokauppaa Nemportissa
Might-saarella. Siinä tarjosi muuan mies ostettamalst seinä-
paperia, koiria, silliä, elämiä ja teurastettuja lampaita, saappaita,
merisikoja, pistuoleja, putinkin, tämelyteppejii, apinoita, kaikki
sekalaista. Ia hänen onnistui saada yleisönsä nauramaan ja
ostamaankin.

Mutta juuri pyhiipiiimiin aattona on myöskin sangen su-
rullisia kohtauksia nähtämiinii. Ken astuu ramintoloihin, näkee
myöntipöydiit miesten ja naisten saartamiksi. Mitä he halua-
mat? Juoda, ainoastaan juoda! Niin, jospa juoda sanaa so-
pisikaan käyttää! Mutta tässä on kiiytettiimii sana, jota oike-
astaan pitäisi käyttää järjettömistä eläimistä, mutta jota kum-
minkin täytyy hyminkin usein käyttää ihmisistä, jotka omat
luodut Jumalan tuman kaltaisiksi ja lunastetut Kristuksen kal-
liilla merellä. Englantilaisten juomingit omat kaikkea runoutta
mailla. Saksalaiset puhelemat hauskasti keskenänsä lasin ääressä
tai laulamat tai humitteleimat kaikellaisilla peleillä ja soitoilla,
— mutta englantilainen rahmaan mies tyhjentää seisoalla jalalla
sanaakaan mirkkamatta, yhtä ainoatakaan laulua laulamatta la-
sin toisensa jälkeen, kunnes hoipertelee epiimarmana jaloiltaan,
tai kaatuu. Näin moi lauantai-iltoina saada nähdä monen monta
miestä—ja walitettawasti naisiakin—juopuneina makaaman kau-
pungin kaduilla. Melua nämä juopuneet tosin eimiit matkaan
saata; rähinää kuulee heiltä Harmoin, laulua mielii harmemmin.
Mpiiiin näyttämät englantilaiset säästämän laulua siksi kunnes
tulemat kirkkoon. Mutta jos englantilainen toimittaakin seka
hymiit että pahat ilman piltittä puheitta, niin ei häneltä puutu
setä moimaa että testiimyyttii, niin hymiissii tuin pahassa.
Englantilainen näyttää yleensä kiihkolla tekemän sen minkä sak-
salainen tekee huiviksensa. Edellinen tietää ylimalkaan miihem-
min kuin meikäläinen mikä „Gemiithlichkeit" (miellyttämii iloi-
suus) on. Min peliä ja humituksiakin, oli se schackia tai kro-
ketin, soutelemista tai ratsastamista toimittaa englantilainen
niinkuin työntekoa. Englantilaisessa on aina hieman kiihkoa ja
liiallisuutta, olkoon puhe juomisesta tai juomattomuudesta,
sielun kääntymisestä tai pyhäpiiimiin lvietosta. Aluksi sananen
pyhiipäimiistii.

Muukalainen, joka edelliset piiimiit on oleskellut paikka-
kunnassa missä teollisuutta harjoitetaan, ei usko silmiään eikä
kormiaan herätessään pyhäaamuna. Ihmeellinen, painama äänet-
tömyys mallitsee entisen milkkaan liikkeen asemasta. Miljoona-
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kaupungin Lontoonkin kaduilla on yhtä hiljaista kuin sunnuntai-
iltoina pienoisessa Saksan pikkukaupungissa. Kauppa ja koko
tuo suuren suuri teollisuus lepää, kaikki julkiset toimet lepäiimiit;
posti- ja sähkösanomllMirkamiehillii on miltei poikkeuksetta le-
popäimä. Ostaa tai myödä jotakin ei huoli (pahimmintunnet-
tuja kaupungin osia lukuun ottamatta) yrittääkään, yhtä mähiin
woi panna kysymykseenkään, että käsityöläiset, suutarit, räätälit
y. m. pyhäaamuna tilaajalle toistivat malmiit teoksensa, kuten
walitettawasti hymintin usein Saksassa tehdään. Tuoreesta
leimastakin luomutaan leipurin hymiiksi. Maitomaunut omat
ainoat ajopelit, joita kohtaa pyhäaamuna, ja sekin malttamaton
sunnuntllirauhan häiritsijä kiiruhtaa minkä kerkiää päästäksensä
lepopäimäii nauttimaan. Rautatiet eimiit tosin moi kotonaan
lakkauttaa liikettänsä, mutta tamarajunista ei moi olla puhetta-
kaan, ja matkustajajunien luku on supistettu noin neljänteen
osaan tamallisestaan. Ramintoloissa ci moi saada yhtään mi-
tään jumalanpalmeluksen aikana, ja senkin loputtua töintuskin
mitään kelmollista, ja jos niilistynyt matkamies, joka pyhäaa-
muna tulee johonkin ratvintolaan, ei ennen ole oppinut odotta-
maan, niin hänellä silloin on oima tilaisuus siihen harjaantua.
Useat omat ne ramintolat, joiden omella on tiintapainen kir-
joitus: „Täiillä tarjotaaan teetä, olutta, lämmintä ja kylmää

ruokaa kuusi päimiiä miikossa."
Ileiset museeot, taulukokoelmat ja muut nähtiimiit omat

suljetut, ja maikka miihitellen kansan hymiiksi alkaa nousta ääniä,
jotka sitä tapaa wastustawat, niin ei niitä mielii ole otettu mi-
hinkään kuuloon. Moni niistäkin jottu sydämessään haluamat
suurempaa mapauttu, pelkiiiimät että, jos kerran lähdetään paik-
kaamaan jotain yksityistä kohtaa tuossa manhassa kunnian-ar-
moisessa rakennuksessa, koko laitos silloin raukeaa raunioiksi.
Ia tämä pelko ei lienekään aiman perätön, kun muistaa eng-
lantilaisten omituista kansallisluonnetta. Taidekokoelmat omat
siis suljetut, mutta eimiit nuo monet ihanat julkiset puistot li-
maltamme medenpintoineen, tuoreine nurmikkoineen, komeine kuk-
kaspenkereineen ja suurenmoisine kasmihuoneineen. Mutta
maikka ne maksutta omat kaikille amoinna, niin ei tuota mapaata
piiiisöii kuitenkaan käytetä likimainkaan niin suuressa määrin
tuin luulisin. Ainoastaan jotkut rakastuivaiset pyhäaamuna is-
tumat parittllin siellä täällä puitten marjossa. Jälkeen puo-
lenpäimän on enemmän ihmisiä liikkeellä; mutta luonnon mal-
lassa olemalla, miljelemiittömällii kedolla näyttää oleman suu-
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rempi metomoima englantilaisiin. Tarpeelliset mirmoitusainee
miedään sinne mukana. — Lapsiparmia, jotka iloisesti leikkiä löif
kaduilla tai puistoissa, ei liioin missään näy. Sanalla sanoen
mastakohta saksalaiselle sunnuntaille on niin täydellinen, ett'e
sitä kyllin jyrkästi moi kertoa. Sen uskoo masta omin silmin
nähtyään. — Monien ja moninaisten kirkkojen oimaäänisten kel-
lojen soitanta ja lintujen limerrys omat ainoat äänet mitä kuulee
yltympäri. Mutta englannin kirkonkellot soimat, ainakin mei^
diin saksalaisissa törmissämme, enemmän iloisesti tuin juhlalli-
sesti. Sen suhde outin saksankirkontellojen matamaan ääneen
merraten sama, kuin temeiisti ja nopeasti laulettuin englanti-
laisten mirsten suhte moimulliseen saksalaiseen kirkkolauluun.

Mutta luotaamme silmäys koteihin ja perheoloihin.
Englantilaisten asumukset tuntumat marsin miellyttämiltii. Jo-
kainen perhe, joka ei ole peräti köyhä, asuu erityisessä talossa
ja somistaa sitä parhaan kykynsä mukaan. Lukemattomat asuin-

rakennukset omat muratin peittämät ja knmminpuolin niitä on
pieni kuktllstarha. Jokaisella huoneella on aiman niinkuin jo-
kaisella ihmiselläkin oma nimensä. Se ei tyydy olemaan aino-
astaan muuan numero monen joukossa maan se tahtoo edustaa
omaa yksilöänsä. (Useissa hotelleissa on jokaisella asuinhuo-
neellakin oma nimensä, että siinä asuma muukalainenkin tun-
tisi olemansa niinkuin kotonaan, eikä tarmitsisi kumitella itseänsä
numeroksi.) Huoneitten sisustus taas ilmoittaa kaikkialla aistia
ja hauskuutta. Huomaa että siinä perhe tahtoo olla onnellinen,
että sen jäsenet tahtomat tehdä toinen toisensa onnelliseksi. Ia
perheen-isä kokoo kotiinsa kaikki mitä saattaa hankkia menneiltä
ja nykyisiltä ajoilta, muinaiskaluja, perhehuonekaluja, merkilli-
syyksiä, kalleuksia kaikenkaltaisia. Hän ei tahdo ainoastaan kau-
nistaa talonsa, maan myöskin antaa sille omituisen näön ja
luonteen. Oikea englantilainen tahtoo koota kaiken omansa yh-
teen paikkaan, neljän seinänsä sisälle perheensä keskuuteen.

Mutta jos perhe-elämä Englannissa yleensäkin on mar-
sin lämmintä, niin kohoo se kumminkin korkeimmilleen pyhäpiii-
miinii. Silloin elämät puolisot ainoastaan tosilleen
ja lapsilleen. Silloin ottaa isä pienokaisensa pottuilleen,
kuuntelee heidän juttujaan tai kertoilee heille ja laulan heidän
kanssaan. Kuinka paljon mies muuten hokeneekin ajan oleman
rahaa, — pyhäpiiimänii ei mikään englantilainen sano Malmöl-
leen, joka hänen kanssansa tahtoo keskustella niitä näitä: „Euk-
koseni, nyt minulla ei ole aikaa !" Samaten on melikin sillointiiy-
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delleen sisaren käytettämiinii ja sisar meljen. Mitä kulunut miikko
on tuonut mukanaan ja mitä tulemalta odotetaan, siitä paraasta
päästä keskustellaan, oli puhe ajallisista tai iankaikkisista asioista.

Pyhiipäimänii saamat palmeljatkin lepoa nauttia, sillä sil-
loin toimitetaan ainoastaan kaikkein malttamattomimmat aska-
reet. Päimiillisillii ollaan aikaisemmin tamallista, ja ne omat
niin yksinkertaiset kuin mahdollista; sangen monessa perheessä
tyydytään sinä päimiinä pelkkiin kylmiin ruokiin, jotka laitetaan
walmiiksi jo lauantaina. Edelleen pidetään joka englantilaisessa
talossa tarkkaa Maaria sitä, että palmeljoilla on hymii aika kir-
kossa käydä sekä edellä että jälkeen puolenpäimän, sekä ett'ei
heiltä silläkään miilin rauhallisia hetkiä puutu.

Elämä on todella hymin hiljaista ja, jos niin tahtoo sa-
noa, yksitoikkoista englantilaisissa perheissä. Seurat ja keski-
näiset mieraissa käynnit, jotka meillä omat niin tumalliset juuri
sunnuntaisin, eimiit Englannissa tule kysymykseen juuri sen-
tiihden että on sunnuntai. Ei seurapelitkäiin, niinkuin kortti-
pelit, schackipelit ja sellaiset ole sallitut, peleistä ja hameista
taiwllsalla, niinkuin krikketistii, kroketista, purjehtimisesta, suu-
telemisesta y. m. ei puhettakaan. Milkkaammatkin lapset kiel-
letään ankarasti meluamasta; ne eimiit saa humitelleida tumal-
lisilla leikkikaluillaankaan. Jos naiset sunnuntaisin ottaisimat
käsityönsä käteensä, niin se olisi ääretön haircms, ja musiikki ra-
joittuu melkein kaikkialla hengellisiin lauluihin. Siellä täällä
on suurempi mapaus päässyt mallalle, mutta ylimalkaan py-
sytään tuolla ankaralla kannalla.

Elämää ja liikettä syntyy sunnuntaisin englantilaisissa
kaupungeissa ainoastaan kirkkoaikoina, s. o. edellä puolenpiiiwiin
klo 11 aikaan ja jälkeen puolenpäiwiin klo 6 aikaan. Jo klo 9
seuduissa nähdään kuitenkin niiden perheenjäsenten jotka opetta-
mat sunnuntaikouluissa, hiljalleen liihtewiit kotoa; mutta masta
kahta tuntia myöhemmin portit oikeastaan amataan. Siinä
sitten ainoa tilaisuus, jolloin englantilaista perhe-elämää näkyy
kaduilla. Nyt termehtiimiit naapurit toisiansa, jos heillä on
sama tie kirkkoon. Siinä tutustutaan toisiinsa yhteisten har-
rastusten perusteella. Sanotaankin, etta nuo monet kirkkomat-
kat ja likemen, tuttama yhdessä 010 kirkossa ornat antaneet syytä
ja aihetta moniin kihlauksiin. Tästä on laskettu paljon pilaa.
Mutta minusta tama tilaisuus on parempi kvin tapaamiset
suurissa julkisissa tanssiaisissa ja marakkaampien luottien jäy-
kissä, luonnottomissa „suurissa pidoissa".
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Englantilaiset siis käymät marsin ahkerasti kirkossa, ja ot-
tamat lapset sinne mukanaan. Kirkossakin jatkuu perheeliimiiii;
ei tahdota sinä päimiinii ensinkään luopua pienokaisista. Niin
nähdään jokaisessa englantilaisessa kirkossa nukkumia lapsia, jotka
omat laskeneet päänsä isän tai äidin helmaan; usein kyllä la-
mataan itkemiii lapsia ja mielii useammin sellaisia, jotka eimiit
istu hiljaa alallaan. Ei kuitenkaan asian laita ole niin arme-
luttama kuin möisi luulla. Sillä englantilainen jumalanpalme-
lus, ainakin mitä maltiokirtkoon tulee, on senlaatuinen, että se
maatii kaikkien, lastenkin, alinomaista osanottoa. Wiihii wiiliii
on awattllwa ja etsittiimii jokin luku kirjasta; laulua ja muo-
rolaulua on tuon tuostakin, niin että siis yhäti jokaisen osanot-
toa kysytään. Ia siten sopimatkin lapset paremmin englanti-
laiseen jumalllnpalmelukseen kuin luulisikaan.

Mitä sitten itse jumalllnpalmelukseen tulee ( — puhun tässä
ainoastaan maltiokirkon jumalanpalmeluksesta—) niin siihen
en maan moi oikein suostuu. Hiukkasen enemmän kirkonmenoja
olisi tosin marsin suotuma monessa kohdin Saksassa; mutta
Englannissa on tuota hymiiii ihan liiaksi. Kun yhden jumalan-
palmeluksen aikana pari kolme kertaa täytyy kuulla Isiimeidiin,
kymmenet käskyt, apostoolisen, atanasiuksen ja kentiesi mielii li-
säksi nikealaisen tunnustuksen — niin tämä ei moi muuta mai-
tuttaa kuin tviisymystä. Dominon k_ra^6r-LooK"in (kirk-
kokäsikirjan) suuret kauneudet omat aika ajoin herättäneet huo-
miota Saksassa; minäkin ihailin esim. siinä taivuttamia sytvii-
mielisiii rukouksia, jotka parhaasta päästä omat mullikkojen te-
kemiä. Murinaankin moisimme me saksalaiset enemmän kuin
yhdessä suhteessa hyödyksemme ammentaa tästä lähteestä. Mutta
surullista on että kirkonmenot omat kaikki kaikissa. Sillä niin
on asian laita. Tamallisesti on saarna ainoastaan iviihäpiitöi-
nen osa kirkonmenoista, ja se luetaan kominkin usein käsikirjoi-
tuksesta mitä yksitoikkoisemmalla äänellä. Huomasinkin sen täh-
den ett'eiwiit useimmat kuulijoista sitä liioin seuranneet. Että
englannin maltiokirkolla kuitenkin kaikitenkin on yksityisiä jaloja
saarnamiehiii, sen tiedän mallan hymin; — mutta tämä ei muuta
asian yleistä luonnetta.*)

*) Valtiokirkossa wallitsewista wiiäristii käytännöistä en tässä
tahdo paljon puhua, silla me emme woi niistä mitään oppia. En yli-
malkaan ole waltiotirttojen ystäwä ja luulen niiden kohta aikansa elä-
neen; mutta wielä enemmän tuin mikään niuu oN Englannin Valtio-
kirkko käynyt maailman mieliseksi, se on niin ylhäinen, niin umpinainen
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Sanotaan useimpien englantilaisten tahtoman jumalan-
palmeluksensa tänmuotoiseksi ja että se heille on mieleen. En
tiedä onko asian laita yleensä sellainen.^ Alituiset kansantun-
gokset eriuskolaisten aiman toisin järjestetyissä jumalanpalme-
luksissa, sekä se erinomainen liike, minkä Pelastusarmeija" on
synnyttänyt, näyttämät herättämän epäilystä siitä. Mutta oli
miten oli; minä luulen kaikissa tapauksissa että ne saksalaiset,
jotka kirkossa käymät, sinne tulemat enemmän tuulemaan,
oppimaan ja mielensä ylentämiseksi, kuin monet ahkerat kirlon-
kämijiit Englannissa. Meidän onnettomuutemme Saksassa on,
että useimmat Saksalaiset eiwät lainkaan käy kirkossa. Mutta
luulen kirkollisuuden niissä, jotka oivat kirkollisia, waikuttawan

runsaammin siweellistii parannusta, luin tawallisesti englanti-
laisissa. Kuinka loislauma olisikaan siweellinen elämä Englan-

alhllisempiin kansakerroksiin nähden, että sillä siinä tuskin on wertais-
tansa maailmassa.

Kuuluisa amerikalainen R. V- Emerson, jota muuten ylistelee
englannin kansaa yli kaikkien muiden, sanoo: On puolestani yhdy hänen
lauselmiinsa; tunnen oloja liian wähän uskaliaakseni niistä päättää ylei-
sesti. Tahdon myöskin mainita että tuo nerokas kirjailija on uni-
taari (yksyysuskoinen), ja siitä saa moni hänen sanansa selityksensä.
Mutta opettatvaistll on kaikissa tapauksissa kuulla niin suosiollisen ja
niin asiaan perehtyneen miehen mieltä. Hän sanoo muun muassa
(„Englantilllisluonteen omituisuudet" s. 153 ss.)^ Vanhan Testamen-
tin oppi on Englannin oppi. Siinä ei enää awata Uuden Testamen-
tin ensimmäistä siivua. Siinä uskotaan kaitselmusta, jota walwoo jo-
kaista puntaa sterlingiä. Ne eiwät ole idealisteja eiwättä kristiaaneja.
Gentlemanni luulee, että hänen puoleltaan on warsin alentawaista ru-
koilla Jumalaa. Muuan mainio herttua lausui kerran, kun parlamen-
tissa oli puhetta saadusta woitosta, luulemansa ett'eiwät he olleet hy-
win kohdelleet taikkitvaltiasta Jumalaa, ja että heidän ylewämieli-
syytensä mutaista olisi niin svuren lvoiton jälkeen jolloin sopi-
walla tawlllla osoittaa kiitollisuuttansa. Englannin kirkko
on aatelia warten, waan ei mitenkään köyhiä warten. Työkansalla ei
ole sen kanssa mitään tekemistä, gentlemannit wakuuttiwat nykyään
alihuoneessa, ett'eiwät he eläissään ole nähneet reikänuttuista Miestä
kirkon muurien sisäpuolella.

Englantilaisen ymmärryksen uneliaisuus uskontoon nähden osoit-
taa kuinka paljon järkeä ja järjettömyyttä sopii yksiin aiwoihin. Eng-
lantilaisten uskonto on pelkkää torupuhetta, heidän kirkkonsa on nukke
ja kaikkea arwostelua lykkääwät he luotaan kauhistuksen ulwonnalla.
Te luulette heidän sitvistyneissä seuroissaan naurettatvan alhaison us-
konwimmllll, sitä he eiwät tee; he oivat itse alhaisoa". . .

Nain Emerson. Minun tekisi hywin mieleni tuulla kuinka pal-
jon tai kuinka wähän totuutta uskolvamen ja ennakkoluuloista wapaa
englantilainen löytäisi näissä muistutuksissa.
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nissa, jos lukemattomien kirkossa kiilvijöiden sieluissa oli kirjoi-
tettu: „Paranna sinä, Herra, minua, niin minä parannun! Auta
minua, niin minä olen autettu!" Mutta niinkuin pyhiipiiilvän
lvietto yleensä on hyivii tapa, niin oivat myöskin kirkossa käyn-
nit hyivä tapa, ja isiltä perityt taivat ja tottumukset merkitse-
wiitkin kaikkialla Englannissa niin paljon, ett'emme me kumouk-
selliset ja itfekohtaiset (subjektiiviset) saksalaiset sitä woi aawis-
taakaan. Mutta sellaiset kvin ihmiset kerran oivat, on heille
hyivä, etty tapa ja tottumus heitä hallitsee, maikkapa siinä „hy-
Miissii hamassa" olisikin jotain jäykkyyttä, ja tottumus yksityis-
kohdissa muuttuu hirmumallaksi.

Mutta jos mielii käännymme Englannin perheoloihin, niin
kuulen kysyttämän: „Noh, mutta mitä nuo ihmiset tekemät koko
pitkän pyhiipiiiivän? Eipä toki moitane istua kirkossa tai kyy-
ristyä huoneissaan koko seitsemänneksen miikosta." Jos niin
tahdot nimittää perheen likeisintii yhteyttä, niin ei kukaan moi
sitä sinulta kieltää. Mutta tosiaankin ei tehdä mitään muuta
paitsi minkä olen sanonut. Nautitaan lepoa, ja suurella mie-
lihymiillii nautitaankin, tätä lepoa tarmitaan yhtä hymin kuin
ilmaa. Roomalainen Tacitus sanoo, että juutalaisesta sab-
batista on työhönkylliistys saanut alkunsa, ja Tacitus oli
rehellinen ja ymmärtiimäinen mies. Mutta tässä suhteessa hän
suuresti erehtyi, kuten jokainen tietää, ken tuntee juutalaiset ja
heidän historiansa. Kun se kansa, johon Tacitus kuului, aikoja
sitten on hiiminnyt kansojen joukosta, elämät yhä mielii nuo
juutalaiset „sabbatin imettäjät". Ia jos juutalaiset, sanotta-
koon ja ajateltakoon heistä muuten mitä tahansa — mielii tänä
piiimänii omat huomattamat ihmeellisen työkykynsä ja oiivallisen
perhe-elämänsä kautta, niin on heidän siitä suuresti kiittäminen
totista sabbatinmiettoaan. Aiman niin on englantilaistenkin
laita; sitä ei kukaan puolueeton moi kieltää. Mutta myönnet-
tiimii on että englantilaisten sabbatinmietto samoin kuin juuta-
laistenkin on komin lain-alaista; sitä tuskin englantilaisetkaan
moimat kieltää. Kun laskee niitä raamatuntodistuksia, joilla he
puolustamat pyhiipiiimän miettoansa, niin huomaa heidän aina
turmautuman Manhan Liiton lakiin. Pyhäpäiwä on jokin hyivä
työ, jota on tehtälvii. Puritaanit (puhdasustoiset) oivat mut-
tittomasti panneet pyhiipiiilvän tvanhantestamentin sabbatin si-
jaan, kaikilla niillä lainmäiiräyksillä, jotta olitvat annetut Is-
raelin kansan sabbatin ivietosta. Sellaisesta lain-alaisesta le-
popiiilvästii ei koko kristitty kirkko, juutalaiskristittyjii lukuun
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ottamatta, tuntenut ennen puritaanein piiimiii. Mutta puri-
taaninen pyhäpäiwä on tullut englantilaiseksi pyhiipiii-
tviiksi. Mapaampi katsantotapa, jota Kristus ja hänen Apos-
tolinsa noudattitvllt lepopäitviiiin nähden, jota he pitimät Ju-
malan lahjana lepoa kaipaamille ihmisille, ei somellu englan-
tilaisille (Mat. 12, 5 ss. Mark. 3, 4. 2, 27. Luk. 13, 14 sf.
Kol. 2, 16. Rom. 14, 6 y. m.). Englantilaisten lepopiiimiin
mietto on, kuten jo olemme huomauttaneet, epäilemättä jossain
määrin liioiteltua niinkuin sekin tapa, millä he juoppoutta mas-
tustamat. Ankara lepopiiimän mietto on teemesiystiimyyttä us-
konnollisella alalla. Englantilaiselle luonteelle omituista näyt-
tää oleman ehdoton „joko — tahi"; siis mitä pyhäpiiitväiin tu-
lee: joko täytyy meidän miettiiä se entiseen tapaan, — tahi me-
netämme sen kokonaan. Ia mitä siihen on sanottamaa? Kun
me syntiset ihmislapset pontelvasti edistämme jaloa aatetta,
niin sitä emme taida tehdä yksipuolisuuksiin kallistumatta. Mutta
semmitentin kun kokonainen kansakunta, jonka suurin osa
kumminkin aina on lain eikä armon hengen alaisena, — kun,sanon minä kokonainen kansakunta omaksensa omistaa jumalal-
lisen aatteen, niin se ei moi käydä päinsä ilman melkoisetta
lain-alaisuudetta. Se on malitettamaa, mutta on tuhat kertaa
parempi kuin laittomana.

Sanotaan, eikä kentiesi periittömiisti, että moni englanti-
lainen tammoo omaa sunnuntaitaan, — että he lauantaisin
puoliyöhön asti antautumat taiteltaisiin hutvitutsiin, — sen
jälteen nukkumat pitkään pyhiipäiiviinii, siten lyhentäiiksensii pit-
kää, itämää piiiiväii, että iveltvollisuuden tunnosta kahdesti käy-
mät kirkossa, mutta siellä pahanpäimiiisesti ikiimystymiit. Sa-
notaan että miljoonat englantilaisia kaipaisimat suurempaa lva-
pautta, mutta että he tuntemat itseltään puuttuman moimia sen
taistelun taistelemiseen, jonka he sen kautta eloon heriittäisimiit.

Näin kuulee niiden sanoman, jotka perinpohjin Englannin
oloja tuntemat, jn minä olen tnipuivainen sitä uskomaan. Mutta
suurella enemmistöllä näyttää oleman maistomainen mar-
muus siitä, että Englannin malta ja suuruus rippuu Englannin
sabbatista; suurta enemmistöä se minkä me ankaruudeksi sa-
nomme ei mitenkään näytä waiwaawan. Sitä ei ylimalkaan
lapsistakaan moi sanoa. Muukalaiset omat imallisesti sano-
neet, että pyhäpäiwä englantilaisille lapsille tehdään luonnotto-
maksi ja kuolettatvan ikälvatsi, toiset sanoivat sitä seliviiksi las-
ten kiduttamiseksi. Olipa muuan englantilainen naiskirjai-
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lijll, jota esitti erään sairaan, kuoleman lilpsen, joka sanoi äi-
dilleen: „Eikö totta, äiti kulta, kun nyt kohta tulen
taimaasen, niin saanen leikkiä helmetissii sunnuntai-
na?" Pienen tytön mielestä oli siis suotamampaa saada miel-
tää pyhäpiiilviinsii helmetissii, kuin pitää ikiiwiiii taimaassa,
jossa hän luuli että pyhäpäiwä on ylen ankarasti wietettiiwii?
En tiedä onko todella mikään lapsi niin kysynyt, lvai onko kasku
tekemällä tehty. Mutta epäilemiitöntä on, etta jotkut wilttaat
lapset tunteivllt jotakin tuontapaista. Miinaltaan rakastamat
kumminkin englantilaiset lapsetkin suuresti pyhiipäimiiii, eiwättä
ainoastaan tuon salaperäisen elämän muutteellisuuden tähden
maan ennen kaikkea sentiihden etta isa ja äiti silloin kerrankin
ornat täydelleen heidän omansa. — En epäile että tuhansissa
(toiivon ett'ei tämä luku ole suureksi arwattu!) todellisesti kris-
tityissä saksalaisissa perheissä pyhäpäiwä wietetiiiin, joka pa-
remmin kuin englantilaisten ivastaa pyhiipäiiviin ihannetta ja
joka enemmän on ewankeeliumin hengen, taiivaallisen elämän
mukainen. Mutta ilahuttuwa tosiasia ei kumoo toista sangen
surullista, että kaikkein suurin osa meidän kansastamme on ka-
dottanut pyhäpiiiwiinsii, ja että yhä tvielii on sangen epiiiltäwiiii
woiwatko he sitä koskaan enää omaksensa saada.

Me saksalaiset olemme englantilaisten suhteen ylhäisellä
silosoofillisellll kannallamme; me artvostelemme ylewiisti, nau-
ramme noita tuhmia farisealaisia liiallisuuksia; pidämme pitkiä
ja kauniita puheita ihanteellisesta, sopusointuisasta pyhiipiii-
wiistii ja kultaisesta keskitiestä; me puhumme aitvan oikein ja
kauniisti „kristityn ivapaudesta, jota ei mikään luki rajoita;"
otamme apostoli Paawalin awutsemme sodassa ja annamme
hänen sanoa: puhtaille on kaikki puhdasta," ja „taikti on tei-
dän," — pidämme pitkäniveteisiii puheita siitä, että Jumalan
lapsen ei tule antautua ivungiksi orjuuden ikeen alle; katsomme
hengelliseltä korkeudeltamme säälien tuota „pöyhkeilewiiii purita-
nismia" ja sen synnyttämää englantilaista pyhiipiiitviiii, ja
olemme kaiken tämän hienon teologiiamme ja silososiiamme
ohessa — menettäneet pyhiiftiiiwämme!! Ia sillä olemme me-
nettäneet lähteen, josta tvoisi ammentaa uskonnollista ja sitveel-
listii kansallista ja yhteiskunnallista tvoimaa. Tämä on mo-
nasti toteen näytetty, eikä milloinkaan kumottu. Onnellisen
perhe-elämän ja wakawan sunnuntailewon yhteys on niin ilmei-
nen, että, jos kohta jokainen silosoofi tai waltioftäiwämies ei
sitä tajua, sen kumminkin käsittää jokainen lapsi. Siunaat-
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sesta runsas »vaikutus kansan ruumilliseen terlveyteen on sitä
paitsi huomattaiva asia. Epäilemättä näyttämät englantilaiset
muukalaisen silmissä erittäin termeiltä ja moimakkailta ruumiil-
lisessa suhteessa, ja onkin sanottu että'he omat Euroopan termein
kansakunta. Tätä ei ole pyhäpäimänmietto h kfin muikuttunut;
muttu epäilemättä se on piiiimuikutin tähän suotuisaan tosiasiaan.

Viimeisinä muosina on, Jumalan kiitos, meillä Saksassanoussut monta painamaa ääntä, kansallemme maatimaan py-
häpäimää, ja nämä äänet kaikumat moimakkaammin ja moimak-
kaammin erilaisimmilla elämän aloilta. Kansan yhteiskunnal-
listen etujen multvojat, kansallistalouden tutkijat, papit, lääkä-
rit, työmiehet ja kaikenkaltaiset wirkamiehet maatimat pyhäpäi-
mää muka kansan oikeutena. Mutta olot eiwät wielii ole suu-
rin parantuneet. Useimmat niistä, joilla ivalta ja tvoima on,
jotka lvoisitvllt auttaa kansaa jälleen saawuttamaan lepopäi-
wänsä, sanomat weljensurmaajan Kamin tawoin: „Olenko minä
weljeni.wartia?" Ja monet heistä wielii wiilillisesti tai wälit-
tömästi pakoittawat kansaa työhön. Sydäntäni wiilsi, kun
Englannista palattuani jälleen näin mikä liike sunnuntaisin
malliisi meidän kaupungissamme ja kaikkialla rakkaassa isän-maassamme. Melkein koko tuo suuri liuta posti- ja siihtösano-
mllmirtamiehiä on toto sunnuntain täydessä mirtatoimessa;
lukemattomia tatvarajunia kulkee niinkuin muinakin piiiivinä, ja
tamallisten matkustajajunain lisäksi tulee „huwiretkijunia alen-
nettuihin hintoihin," joissa mäkeä on ahdinkoon asti. Ei sota-
mäen päällikötkään lepopäitviin pyhyydestä suurin miilitii, ja
paraatit, metoomiset, myymiset ja tutkimiset eiwät suinkaan ole
ainoat, mitä sinä piiilvänii toimitetaan. Tehtaissa ei oikeas-
taan pitäisi työtä tehtämiin; laki myöntää ainoastaan välttä-
mättömiä korjauksia", mutta tällä nimellä jatkuu usein työt
yhtä mittaa kaiken päilviiii. Ia se työntekijä, joka kentiesi kiel-
täytyy pyhiipäilviityöstii, eroitetaan pitemmittä mutkitta. Ia
missä ei työtä tehdä, siellä kuuluu kumminkin palkanmaksut ja
tawarainwastaan-otto pyhäaamuna piiilviijiirjestykseen. — Tu-
hansilla suurilla aatelisilla ja aatelittomilla maatiloilla täytyy
työtviien olla työssä aamusta iltaan. Tosin ei kartanon omis-
tajan työssä, mutta omissa töissään, kun ei heillä milloinkaan
muulloin ole uikaa omien pienten maatilkkojensa hoitamiseen.
Julkiset rakennustyöt oivat laissa kielletyt; mutta kominkin
usein jatkamat mirkakunnat rakennustöitänsä pyhäpiiiminii, koska
ne, kuten sanotaan, omat kiireellistä laatua. Näin rikkomat itse
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lainsäätäjät lakia ja alentamat kansan silmissä lain armoa ja
ihmettelemiit sitten mielii että kansa kiiypi kumoukselliseksi!! —

Kun maakiiräjillä tai maltiopäitvillii pyydetään, etta pyhiipäi-
wälait tehtäisiin ankarammiksi ja tarkemman walwonnan alai-
siksi, niin kohdellaan esityksen tekijöitä ihmisinä, jotka eiwät mi-
tään tiedä tämän maailman menoista. Mutta naurettawaa
(pllnkoonpa ansiollinen postiylitirehtööri tai kauppaministeri sa-
nan pahaksensa) — naurettawaa on kun sanotaan, ett'ei kaikki
woisi käydä päinsä toisin kuin meillä käy. Mahdotonta on
käsittää kuinka jiirkelviit ihmiset »vähääkään lvalittamatta tosiasial-
lisesta pyhiipiiilvän lvietosta Englannissa ja Amerikassa, joissa
kauppa ja teollisuus paraiten kukoistamat, tvoimat yhä uudel-
leen matkia tuota tuhmaa pyhetta.

Postiylitirehtööri on maltiopäitvillii niitä manhoillaan
olijoita ivastaan, jotka lvaatimat hiukan enemmän pyhiipäimä-
lepoa maiivllantuneille postimirkamiehille, kumma kyllä tuonut
esiin lvapahtajan sanat: „Sabatti on tehty ihmisen täh-
den." Ei moi ymmärtää kuinka muuten niin älykäs mies moi
olla huomaamatta, että hän tällä raamatun lauseella kumoo
omat miiitteensii. Tällä lauseella moi tosin taistella eräitä ah-
dasmielisiä puritaanisia säännöksiä mustaan, — mutta mielii
enemmän soimaa sana niitä miehiä, jotka tvoilvat hankkia py-
häpäimälepoa käskynsä alaisille eiwättä sitä tee. Jos sabatti
on tehty ihmisen tähden, — no hyivä, tehtäköön sitten ihmiset
osallisiksi sen siunauksista.

Oi Saksan onneton kansa, jospa ivihdoinkin ajatteleisit
mitä rauhaasi sopii! Muodatat merta tuhansista haalvoista, ja
lääkettä, joka on niin likellä, halmeksit sinä. Ia te, joille malta
ja lvllikutuslvoima on annettu, kuinka suuri onkaan teidän
»vastuunne siinä asiassa! Kuinka paljon moisittekaan tehdä oi-
kean perustuksen laskemiseksi, jolla rauhaisa pyhäpiiitviin mietto
olisi mahdollinen. Mutta niiden jotku tämän jättämät teke-
mättä ja mieliipä sitä »vastustamatkin, niiden on mustaaminen
siitä, jos kansan moima heikkenemistään heikkenee, jos perhe-
elämä tukehtuu ju turmeltuu, jos nyreyden ju tyytymättömyy-
den henki s. o. mallankumouksen henki syntyy ja juurtuu ivirka-
miehissäkin. Ken tuulta kylmää, hän leikkuu myrskyä, ja ken
tahtoo olla miisaampi Jumalaa, hän on surkuteltaman hullu.
Siitä piiimiistii asti jolloin Jumala painoi leiman luomaansa
maailmaan ja lepäsi töistänsä, siitä piiitvästii on sunnuntai
ihmiskunnan oikeutettu oma. Jumala on sen ihmiskunnalle
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antanut, ja esimalta, joka on Jumalan palmelija, on melmoi-
tettu kaikin, moimin hankkimaan sitä alamaisilleen, ja puolusta-
maan niitä, joilta taivalla tai toisella lepopiiimii riistetään tai
lyhennetään. Uskonnollinen mieltäminen ei tosin koske m ai-
tiota, se olkoon yksityisten asiana. Mutta lem o n piiiwiiii tu-
lee maltion suojella. Naurettawaa on, kun ei huomata sitäVapaamieliseksi. Esiivalta ei muuten ole liian arka. Me olemme
pakotetut rokottamaan lapsemme, olemme pakotetut kuudennesta
ikiiivuodesta pitämään heitä koulussa. Tämä on »vapaamielisten
periaatteiden mukaista. Jos esim. wähimpiiiin mahdolliseen
määrään supistettaisiin postin, siihkösanoinalllitoksen ja rauta-
teitten ääretöntä tointa, niinkuin Englannissa on tehty, niin
olisi jo miljooneja ihmisiä saanut apua, eikä kukaan siitä kärsisi
lvahinkoll. Samaten jos asetuksen kautta suljettaisiin kaikki
myymälät, niin saisiwat kaikki myyjät hengähtää niinkuin kauan
ikiitvöidyn pelastuksen saaivutettuaan, eikä ostajien siltä tarivit-
sisi kuljeksia nälkäisinä tai repaleisina.

Tehköön kumminkin jokainen joka tämän lukee aluksi minkä
woi omassa talossaan ja tehköön kaikin mokomin lepopiii-
lviin senlaatuiseksi, että hänen talonlviikensii silloin sekä ruu-
miinsa että sielunsa puolesta woi iloita elämässä Jumalassa.
Emme tahdo jäljitellä englantilaisten pyhiipäiiviiii, mutta moimme
tässä suhteessa oppia sangen paljon englantilaisilta ja kartta-
kaamme sentiihden, ett'emme luin-alaisen liiallisuuden tähden,
kuten sanotaan, kanna ulos lasta kylpyiveden kanssa. Liioiteltu
pyhäpäiwä on kuikissa tapauksissa paljoa parempi kuin ei py-
häpiiiwiiii ollenkaan. Asettakaamme siis elämämme sunnuntaina
niin yksinkertaiseksi kuin mahdollista on ja malttakaamme kaik-
kia pitoja, jotka palmelijoille saattamat erityistä työtä. Tuota
niin armelnttamaa palmelusmiien kysymystä moipi ratkaista ai-
noastaan yhteydessä simnuntaikysymyksen kanssa. Mutta ylel-
liset seurat, jotka meillä omat niin tumalliset juuri pyhäpäi-
minii, riistiilviit lepopiiiiviin ei ainoastaan palkollisilta, maan
kaikilta ihmisiltä jotka tekemät työtä „leipiinsii tähden." Tämä
on lllkkautettama. Älkäämme edelleen ostako yhtään mitään,
ei yhtään mitään — ja koettakaamme saada kaikkia muita^
kin, joihin moimme lvaikuttaa siihen tapaan yhtymään, että he
emät mitään osta, että he kieltäytyivät pyhäpiiiwiiii »vastaan
ottamasta heille lähetettyjä ruokatamaroita tai »vaatteita tai
mitä tahansa. Kentiesi olisi myöskin hyödyllistä perustaa yh-
distys johon kuuluisi ne, jotka ilmoittatvat tahtonsa pyhiipiii-
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vinii olla saamatta kirjeitä tai kiiiiryjii postista. Ryhtykäämme
vihdoin innolla harrastamaan kaikkia pyrintöjä, Ma tarkoit-
tavat parannettuja ankarampia pyhiipiiivälakeja, älkäämme
heretkö toivomasta, jos emme näyttäisikään pyrinnöillämme
rahtuakaan voittavan. Pisara kovertaa viimeinkin kiven.
Korkea on piiiimaali, ja ihana on palkka. — William Milber-
force teki 20 vuotta Englannin parlamentissa työtä orjuuden
poistamiseksi. Hänelle naurettiin, häntä pilkattiin, häntä vas-
tustettiin kaikella tavoin; mutta hän ei väsynyt, ja viimein
hän pääsi voitolle. Koko meidän kansamme hengittää vapaam-
min sekä ruumiin että sielun puolesta, kun kerran joka mökin,
joka palatsin, joka tehtaan ja joka vainion yläpuolella on kir-
joitus: „Tämii Herran päivä on!"

Spurgeonin NaöernaaKKelissa.
„loko olette kuulleet Spurgeonin *) ?" — „Te aiotte kai

kuulla Spurgeonia?" — „Tietysti tulee Teidän Spurgeonia-
kin kuulla!" — „Woitte kiittää onneanne. Hän on vastapa-
lannut Skotlannin yliinkömailta; Te tapaatte hänet oikein vir-
keänä!" — Tiinkaltaisia ääniä tunkeutui korviini jo ensimmäi-
senä päivänä, minkä Lontoossa vietin. Ia nämä puheet, ky-
symykset ja kehoitukset eivät suinkaan aina lähteneet erittäin
kristityltä taholta, vaan niitä kuulin sellaisiltakin henkilöiltä,
jotka ovat peräti vieraat kirkolliselle elämälle. Spurgeon on
„ilmiö," josta jokaisen sivistyneen ihmisen on hankkiminen it-
selleen tietoa. — Lontoossa on kaikki suuren suurta; maailman
suurimmassa kaupungissa on kaikki suurinta laatuaan, niin
suurta, ett'ei missään muualla moista. Taidekokoelmat ja olut-
tehtaat, asiatoimet pörssillä ja asiatoimet kalatorilla, suurin rik-
kaus uhkeimmassa loistossaan ja syvin kurjuus, minkä ajatella
voi aivan rinnakkain. Kaikki on täällä niin suurenmoista,
ett'ei sen vertaista missään ole tavattavissa. Lontoo on pie-

*) Tunnettu suomalaiselle lukijakunnallekin „luho Peltosen esi-
elmiiin" tekijänä.

Suom. muist.
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noiskuva koko maailmasta; kaikki ne vallat ja voimat, jotka
lykkivät ihmiselämässä, kokoontuvat täällä, ja siten syntyy ai-
van ihmeellisiä muodostuksia. Myöskin synti ja kaikenkaltaiset
paheet muodostuvat täällä hirveiksi ja eriskummallisiksi ilmiöiksi,
kuten kohta saamme nähdä. Kristillisistä pyrinnöistä ja syntiä
vastustavista ja evankeliumin laajenemista tarkoittavista py-
rinnöistä tvoipi myöskin sanoa, ett'eiwät ne missään niiyttiiy
niin suurenmoisiksi kuin täällä. Tämän käsittämiseksi ei tar-
vitse muuta kuin käydä pipliaseuran mahdottoman suurissa ra-
kennuksissa.

Ia Lontoossa asuu myöskin evankeelinen saarnaaja,
joka jo useampia vuosia joka ikinen sunnuntai saarnaa suurim-
malle seurakunnalle, mikä säännöllisesti kokoontuu maailmassa,
eikä hänen kuulijakuntansa koskaan sattmnoiltakaan vähene.Kun Spurgeon joka sunnuntai aamuin illoin puhuu kuudelle
tai seitsemälle tuhannelle ihmiselle, eikä suinkaan saarnaa ai-
noastaan sunnuntaisin, vaan tavallisesti jokunen 250 kertaa
vuodessa, niin ei suinkaan liene liioiteltua, jos otaksuu hänen
(pääluvun mukaan lastien) vuoden kuluessa julistaman elvan-
keliumia puolelle toista miljoonalle ihmisiä. Olkoonpa ainoas-
taan puoli miljoonaa tai olkoonpa kaksi, kaikissa tapauksissa
näytti minusta tärkeältä ja oikealta nähdä ja kuulla miestä,
jolla, mitä kuulijakunnan lukuisuuteen tulee, ei ole mertuistansa
maan päällä.

Päätökseni oli siis pian tehty, ja eräänä pyhäaamuna
Elokuussa olin matkalla Spurgeonin luo. Sillä Bromleystu
(jossa asuin) on pieni matka Spurgeonin tabernaakkeliin. Mi-
nun täytyi päättää tumallani rikkoa englanlaista pyhäpäimiiii
moidllkseni mieltää englantilaista pyhiipäimäii. Pysiiyspaikalla
malliisi haudun hiljaisuus. Ei kuuttakaan henkeä astunut ju-
naan. Herttainen konduktööri, joka jo tunsi minut ja aina niin
isiillisesti piti huolta muukalaisesta, loi kysymän, miltei sääli-
män katseen saksalaiseen pappiin. En ollut liian ylpeä selit-
tääkseni hänelle miksi käytin rautatietä pyhiipiiitvänii. En tah-
tonut että hän minusta loukkaantuisi. Nuo muuten niin kii-
rettä pitämät englantilaiset weturitkaan eiwät näyttäneet sinä
päitviinii huolilvun keuhkojaan waiwata. Tosin pääsimme tvii-
meinkin Fundon Bridgelle; mutta olimme siihen käyttäneet ai-
kaa puolta enemmän kuin nuo tawalliset 25 minuuttia. Noin
klo 11 astuin junasta, ja noin klo 11, sen tiesin, alkoi myös-
kin jumalllnpaltvelus tabernaakkelissa, joka oli 20 minuutin
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mattan päässä siitä paitasta. Otin ainoat ajopelit, jotta sinä
päivänä ottivat matkustamia odottamassa. „Spurgeonin luo!"
oli minun maan tarmis sanoa; kunnon ajaja nyykiiytti päätänsä
osoitteeksi että oli ymmärtänyt, ja nuolen nopeudella »vierimät
Maunut tubernaakkelia kohti, joka on Lonton lounasosassa lä-
hellä Themseniii.

Olimme perillä; edessäni oli suuri melkein teaatterin
muotoinen Kivirakennus, torniton, muttu pylmiiskäytiitvällii »va-
rustettu. Huoneusto on limestä ja raudasta, ja sen kokoa
lvoipi kuivitella, kun tietää että se on maksanut lähes miljoonan
markkaa ja ett'ei penniäkään ole „tuhlattu" taiteelliseen somis-
tukseen. Mi miljoona on tosin satumainen summa; mutta se
koottiin ykskaks Mllpaaehtoisilla lahjoilla.

Moimatas laulu raikui minulle mustaan; mutta lomaksi
onnekseni näin sadottain ihmisiä seisoman ulkopuolella, jotka
samaten kuin minä olimat myöhästyneet ja turhaan näyttimiit
katoksen alle pyrkimiin. Tiesin ennustaa että ihmisten sata
»vieläpä tuhatmäärin täytyy palata, kun ei enää sijaa ole. Olin
hymin pahoillani ajatellessani että olin menettämä pyhäpiiimii-
rauhani, enkä kuitenkaan saisi kuulla Spurgeonia. — Siinä
seisoi mies, joka näytti tumattoman hymäntahtoiselta ja hänelle
sotersin minä tuskaani surkealla englanninkielelläni. Hän ym-
märsi mitä tarkoitin; mutta kohotti maan olkapäitään. Mutta
kun sanoin olemani saksalainen pappi, muuttui kohtelu heti
toiselllliseksi. Englannissa kiiypi mielii puoltosanana, kun silvis-
tynyt ihminen moipi esittää itsensä papiksi, ja useamman kerran
sai kokea armokasta apua sentiihden että olin pappi. Kerran
olin erään ystämiin parissa itäosassa Lontoota, ja tahdoin muun
muassa luoda silmäyksen niihin kurjuuden pesiin, joita sanotaan
„opiumikapakoiksi", joiden rinnalla pahimpia palomiinantapakoita
Möisi sanoa oimallisiksi laitoksiksi. Käännyimme kysymyksilliimme
paikkakunnan poliisikonttoorin puoleen. Esimies sanoi määräl-
listä oleman sinne lähteä, sillä siellä milisi kaikkein pahimpaa
mäkeä. Mutta kun mustasin olemani pappi, antoi hän heti
suurimmalla alttiudella meidän käytettiimäksemme kookkaan polii-
sipalmelijan, joka samalla oli oppaamme ja suojelijamme. Sak-sassa on uiman toisin. Siellä on lukemattomia ihmisiä, —

eitä suinkaan ainoastaan sosiaalidemokraatteja, maan myöskin
aristokraatteja — jotka pitämät pappeja „tarpeettomina kappa-
leina toto maailmassa", laiskureina, jotka marastalvat pitimiin
Herralta Jumalalta ja maksamat koko joukon rahaa, jota möisi
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paremmin käyttää teitten tekoon ynnä muuhun senlaiseen. Kuinka
usein olenkaan saanut lukea kirjoitettuna että varsin valitettava
seikka on se että olen papiksi tullut, — ikäänkuin ihmiset siinä
toimessa turmeltuisivat ja menettäisivät kaiken henkisen kykynsä.
Tosin voisi helposti luetella suuren paljouden evankeelisia sak-
salaisia pappeja, joiden nimet loistavat kirkkaina kansakunnan
ensimmäistenkin rinnalla ja jotka ovat perustaneet kaikki ne pe-
lastavat rakkauden laitokset, joita paitsi maailma ei enää koossa
pysyisi. Möisi myöskin näyttää toteen, että sangen useat kan-samme jaloimmista miehistä ovat pappisperheistii lähte-
neet, — mutta mitä se auttaisi. Meinen mielipide on kun on-
kin meitä vastaan. Moiftihan ollakin mahdollista, että pappis-
ylpeys liiaksi paisuisi, jos meitä pappeja Saksassa kohdeltaisiin
yhtä suurella kunnioituksella, kun Englannissa, — mutta suo-
takoon anteeksi tämä aineesta poikkeaminen! — Sinä pyhäaa-
muna Spurgeonin tabernaakkelin edustalla oli luonnollisesti
minulle hyvin mieleistä, että minun pappiuteni niin paljon ai-
kaan sai. Sama mies, josta ylempänä puhuin, virkkoi heti:
„Teidiin tulee ja täytyy saada paikka, waikk'ei kukaan muu sai-
sikaan." Hän tiedusteli, oliko Spurgeonillu ystäviä Saksassa,
ja ihastui kuullessaan että hänen tirjoitutsiansa on käännetty
saksaksi ja että niitä paljon luetaan. Hän puhui minun puo-
lestani eräälle kirkkopalvelijalle eli presbyteerille. Tämä sanoi
olevansa pahoillansa siitä, ett'ei minulle enää voinut antaa
mitään istuinpaikkaa, ne kun aikoja sitten olivat kaikki täytetyt.
Mutta syrjiioven kuutta vei hän minut eräälle terassitapaan
kohoavista lehtereistä. Paikka minkä sain ei ollut kaukana
saarnaajan puhetavasta, ja kun istuuduin takanani olevalle
portaalle, oli minulla istuinpaikkakin. Ia se olikin varsin suo-
tavaa, kun jumalanpalvelusta kesti kokonaista 1 V 2tuntia.

Siinä seisoin nyt keskellä suurta seurakuntaa, josta niin
usein olin kuullut puhuttavan. Sanotaan että kuusi tuhatta
ihmistä voi mukavasti istua tabernaakkelissa. Jos niin on,
niin oli ainakin seitsemäntuhatta henkeä koolla; sillä seisojia oli
monta sataa ja toiset sadat, jotka istuivat varsin epämuta-
vasti. Spurgeon voi siis helposti uskoa, mitä hän usein saar-nassansa mainitsi, että, näet, vielä on seitsemäntuhatta jäljellä
jotka eivät ole Vaalille polviansa notkistaneet. Ia todella
sydäntä virvoittavalta tuntuukin saarnaajalle, lun itse omin
silmin näkee nuo seitsemän tuhatta. Kuulijoihinkin tekee »voi-
mallisen vaikutuksen nähdä niin monta ihmistä kokoontuneen
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yhteen paikkaan Jumalaa rukoilemaan. Syvä hartaus valtasi
sydämeni, kun nuo tuhannet nousivat jaloillensa ja lauloivat
virren, niin kaikuvan että huoneen lattiapalkit ja rcmtapatsaat
tärisivät. Laulun voimaa lisäsi epäilemättä suuresti se, että
seurakunta seisoi laulettaissa. Saman olen huomannut useissa
englantilaisissa kirkoissa, ja käytännöllistä on epäilemättä lau-
laa seisoalta. Rinta on siten vapaampi. Rukouksen aikana
lasketaan taas useissa englannin kirkoissa polvilleen, tai istu-
taan eteenpäin kumartuneena, käsi silmien edessä, — jota tapaa
voi monelta kannalta sekä puolustaa että vastustaa. Seurat^
tava on varmaankin se, että Spurgeon aina juhlallisesti seu-
rakunnalle edeltä luki julki värssyn, mikä oli laulettava. Ei
sentiihdcn että kuulijotlta olisi virsikirjaa puuttunut; se oli ken-
tiesi kaikilla muilla paitsi minulla. Muttu moni kentiesi ei
voinut lukea, ja kaikissa tapauksissa teki saarnaajan luku jokai-
selle selväksi, mitä lauloi; hän sen ymmärsi ja tunsi ennenkuin
alkoikaan laulaa, ja siten hän ei ainoastaan laulanut yksityisiä
sanoja periittäin, vaan lauloi ne koko värssyn hengen mukai-
sesti. Ia siten lauloi hän suuremmalla lämmöllä, kuin minkä
muuten olisi tehnyt.

Muuten kaipasin suuresti urkuja. Kovin tyhjälle tun-
tuu, kun ei mitään alkusoittoa kuulu seurakunnan kokoontuessa,
eikä mitään jiifkisoittoa kirkosta liihdettäissii. Laulu oli tosin
voimallinen; mutta lukkari, joka saarnaajan rinnalla seisoi pu-
hetavalla, näytti kuitenkin katsovan tarpeelliseksi ankarasti vai-
vata keuhkojansa jotakuinkin tityttäiiksensii urkuin tehtävän.
Maalattuja ikkunoita, alttaritauluja, tai kuvia ja koristuksia ei
tietysti ole minkäänlaisia tässä baptistein (uudestikastajain) temp-
pelissä. Sen sijaan näin suuren altaan kastetta (veteen kas-
tamista) varten, mutta sekin oli kaikkea taiteellista tai kuvaan-
nollista koristusta vailla. Kaikki on veistetty ainoastaan käy-
tännöllisen tarpeen mukaan, että niin monet ihmiset kuin suin-
kin voisivat istua ja kuulla. Muuten oli mainittu kasteallas
ainoa, mikä ilmaisi että oltiin baptistein kirkossa. Itse saar-nassa ei yksikään sana sitä osoittanut. Se oli varsin yleis-
kristillinen ja erityistä uskontunnustusväritystii vailla. —

Kuulemisen puolesta tuo svuren suuri huone on ihmeteltävä,
sillä saarnaaja, joka puhui puhetavalta eikä saarnastuolista ci
ensinkään tuntunut vaivaavan ääntänsä saattaaksensa sanansa
monelle tuhannelle kuulijallensa tajuttavaksi.

Mutta katselkaamme jo itse saarnamiestii. Mtnkertatnen
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takki yllään, virkapukua, papinkaulusta ja kaikkea muuta pa-
pillista tunnusmerkkiä vailla hän seisoi lavallaan. Sinä aa-
muna hän näytti olevan hyvissä voimissa. Mutta kuulin
hänen terveydentilansa jo muutamia vuosia olleen byvin huo-
non. Saarnassakin tuli useammassa kohden ilmi, että hän on
kokenut mitä apostoli Paavali kirjoittaa: „ett'eu ylpeilisi kor-
keista ilmestyksistä, on minulle annettu ota ruumiiseni." Ia
todellakin jos Paavali tarvitsi sellaista nöyryytystä tvarjeltu-
aksensll ylpeilemisestä, kuinka tähdellinen se sitten lieneekään eng-
lantilaiselle saarnaajalle, joka evankeliumin julistamisessa on
menestynyt niin, ett'ei siinä meidän aikoinamme yhtään kukaan
hänelle vertoja vedä.

Luodessani ensi silmäyksen Spurgeoniin, muistui minulle
heti mieleen Risto Blumhardt vainaja Bad-Vollilainen. Mutta
tarkemmin katsellen huomasin kumminkin erinomaisen suuren
eroituksen tuon suoran, lujaustoisen, syviimielisen schvabilaisen
ja tämän rohkean, vapaan, käytännöllisen englantilaisen esiin-
tymistavassa. Tanakka, jykeit vartalo, verevät, melkein pyö-
reät kasvot, rehelliset silmät, avosydiiminen, lämmin, teesken-
telemätön olemus on molemmilla aivan samanlaiset. Syvä-
mielinen saksalainen ajatteli ja puhui yhä kaikkien kappalten
uudistumisesta ja Herran tulemisesta, joka ihmeillä ja tunnus-
merkeillä pian oli saattava kaikki jälleen kohdalleen, — mutta
englantilainen tahtoo heti paikalla, nyt, tässä hetkessä taivut-
taa eksyneet ja epäilevät lampaat ratkaisevaan päätökseen ja
hallelujaa laulamaan vapahtumisestaan.

Spurgeon on jalon, sydämellisen, luontehikkaan miehen
perikuva. Mielii tänä päivänä huomaa että hän on itsekseen
oppinut, ett'eiwiit häntä ruamatunoppineet, filosoofit ja puhujat
ole kasvattaneet, vaan välittömästi itse Jumalan käsi, niin-
kuin muinoin Johannes Kastajaa korvessa. Mielii tänä päi-
vänä hänessä helposti huomataan mies, joka seisten ylösalann
käännetyllä tynnyrillä kedolla saarnasi kokoontuneelle kansanjou-
kolle. Hän puhuu aivan mitä tuntee, ja sen hän voi luotta-
muksella tehdäkin, koska hänen uskalluksensa perustuu nöyryy-
teen, mikä on uskosta rikas. Kristillinen urhoollisuus ja py-
hitetty itsetunto, — „lumlllan armosta olen, mitä olen" —

kuultaa läpi kokohanen olentonsa. „Him on mies joka tuu-
malta" — on hiljakkoin joku hänestä sanonut, ja minuun hän
niin vaikutti, että olen valmis tähän ylistykseen yhtymään.
Saapi sen rauhoittavan tunteen että tämä mies milloin ta-
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hansa, jos niin vaadittaisiin, heittäisi henkensä sen evankeliu-
min edestä, jota hän julistaa. Jyrkempää vastakohtaa kuin
Spurgeon ja ne korkeakirkolliset papit, joita näin viran toimi-
tuksissa Mestminsterissii, p:iin Paavalin kirkossa ja muualla,
tuskin voipi ajatellakaan. Nämä muuttivat joka hetki ei ai-
noustaan pukua, asemaa ja ryhtiä, vaan vielä lisäksi iiiintiin-
siikin. Siellä oli kaikki ulkonaista komeutta ja juhlallista me-
noa. Kuoripojat, kynttilät, joita kannettiin edestakaisin, juhla-
kulkueet, pitkät litaniat ja ihmeellinen musiikki oli pääasiana
jumalanpalveluksessa. Musiikkia kaikkien ihmisten korvat kuun-
telivat, ja aivan vähän näytti luettu saarna heidän sydii-
mtänsit koskevan. Kovin johtivat nuo korkeakirkolliset virka-
veljet mieleeni roomalaiskatoolilaisten papvien opetettuja ja jäy-
kiksi kangistuneita tapoja^). Spurgeonissa ja muissa eriusko-
laisissa, joista kuulin, toivoisi tapaavansa hiukkasta vähemmin
yhtäkaittisuutta. Mutta mitä Spurgeoniin tulee, niin teki hän
minuun lopulta sen vaikutuksen: että tuo mies on niinkuin
Jumala hänet on luonut, eitä hänessä ole hiventäkään niiytte-
lijiiii, — mikä todella on suuri asia. Hän on saarnaaja „lu-
malan armosta" ja on Luojan kädestä lähtenyt sellaisenaan
kuin hän on. Papin viittaa ja kaulusta hän ei kaipaa, vaikka
ne eivät häntä haittaisikaan. Mitä hänen ulkonaiseen esiinty-
miseensä tulee, niin hän woi puhua tviisi minuuttia melkein lii-
kahuttamatta päätä, kättä tai jalkaa. Hänellä on silloin joko
molemmat kädet kelvollisesti laskettuna puhelatvan ristikolle, tai
oikea käsi poiveen pistettynä, tai kiisitvarret ristissä rinnallaan
tai selällä. Mutta sitten taas kohottaa hän koko »vartalonsa
ikäänkuin pyhään taisteluun. Se näyttää tuliselta taistelulta
Jumalan ja ihmisten kanssa. Toisinaan hän rukoillen nostaa
molemmat kätensä korkeuteen ikäänkuin patoittaatsensa Jumalaa
astumaan alas tailvaasta, mutta sitten hän taas kääntyy ih-
misten puoleen niin liikuttuman houkuttelemalla ja sydämeen
tunkemalla äänellä, että kylmäkiskoisimmankin kuulijan sydän

*) Väärinymmärtämisen maittamiseksi huomautan kumminkin,
että ulkonaista muotoa silmällä pitawät papit tähän asti Englannin
kirkossa owat wähemmistönä. Suokoon Jumala että niin ivastakin
olisi, muuten Englannin kansa joutuisi katolisuuteen ja paawilaisuuteen.
Englannin »valtiokirkon useimmissa kirkoissa on jnmalanpalwelus mel-
teen yhtä koruton kuin reformeeratuilla Saksassa ja Echweitsissä, se
ivaan eroitusta, että tots englantilaisessa »valtiokirkossa kirkonmenot
owat jumalanftlllweluksen ydin.
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siitä heltyy. Että hänen sointuma, hopealle helähtämä äänensä
hänelle tässä on suureksi amuksi, sitä ei tarivinne mainitakaan.

Spurgeonilla oli tekstinä 40 psalmi. Malitettumasti
meni minulta puuttuman kielentaitoni »vuoksi paljon hukkaan.
Sittenkin tunsin mieleni saarnasta suuresti ylennetyksi. Mielit
nytkin soi — ei korlvissani, maan sydämessäni, kuinka hän
kolme kertaa perätysten huudahti sanat: „Riennii, Herra, minua
auttamaan!" (m. 14.)

Tässä muuten tietysti ei ole oikea paikka lukijoille kertoasen piiiiviin saarnaa. Se on kentiesi ennenkuin nämä riivit
painetaan, aikoja sitten ilmestynyt saksankinkielellii. Mutta
sinä sunnuntaina ymmärsin masta oikein miehen merkitystä.
Minulle seltveni pian, että näitä saarnoja ei pidä lukea maan
kuulla,' ja juuri tässä lukuisassa sanan liikuttamassa seura-
kunnassa.

Rajattomasti hän säälii kansan kärsimyksiä, symiisti hän
haluaa turmeluksesta nostaa jokaisen sielun, jonka luo hänen
äänensä tunkee, ju siinäpä miehen omituisuus. — Jo ennen
olin lukenut useita Spurgeonin saarnoja. Maikka kentiesi sillä
lonkkaankin monta hänen ystiiwiiiinsä, täytyy minun tunnustaa,
että minusta useimmat niistä olimat sangen hymiit, mutta ei
muodoltaan eikä sisällöltään paremmat kuin monet painetut
saksalaiset saarnat, joita Saksan kansa ei likimainkaan niin suu-
resti suosi. Mutta nyt nähdessäni ja kuullessani itse saarna-
miestii, tulin masta ymmärtäneeksi hänen merkitystään, ym-
märsin minkätiihden tuhannet ihmiset niin suuresti häneen luot-
tamat; — ymmärsin miksi monet tuhannet mahdottoman suu-
ren Lontoon kaupungin joka äärestä sunnuntai sunnuntailla
tuntemat itsensä ikäänkuin tenhoivoimalla »vedetyksi hänen luokseen.

Kentiesi jotkut rakkaat mirkameljet minulta tässä kysymät,
ivalmistaako Spurgeon huolellisesti, kirjoittaako hän saarnansa
ja lukeeko ne ulkoa. En ole moinut saada marinaa ja luotet-
tatvaa tietoa lasta, mutta sen takaan, että se mies tekee ahke-
rasti työtä ei ainoastaan polmillaan, maan myöskin aimoillaan
ja kynällään, ja ett'ei hän luota hetkelliseen innostukseen tai
puhujaonneensa. Kaikki mitä hän sanoi oli perinpohjin harkild
tua, mietittyä. Hän ei milloinkaan epäillyt mitä hänen tulisanoa eikä kertaakaan puheessaan erehtynyt. Aineensa hallitsi
hän kumminkin niin täydellisesti että hän niihtiilviisti ei ollut
sidottuna käsikirjoitukseensa, maan saarna kulki tvapaa-
na, täyteläisenä tvirtana, ihan niinkuin jos se juuri silloin olisi
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syntynyt. 11l tämäpä on luullakseni piiiimaali, johon jokaisen
hengellisen ja maallisen puhujan tulisi pyrkiä.

Mutta lopuksi tulee minun Mirkkaa sananen seurakunnan
luonteesta ja minkä maikutuksen se minuun teki. Nuo
tuhannet ihmiset, jotka näin edessäni kuuluimat silminnähtä-
miisti kllikkitn kansanluokkiin, ja tvarma on ainakin että miehiä
oli yhtä paljon kuin naisia. Keskisiiiityyn tosin useimmat kuu-
luimat, mutta nähtiinpä joukossa myöskin ihmisiä, jotka ruu-
miillisesti ja simeellisesti olimat niin majonneita, ett'ei koko
Saksassa moi heidän mertaisiansa talvata; toiselta puolen taas
herroja ja naisia, joiden takana istui palmelijoita hitvukset puu-
teroittuna ja kankipalmikko niskassa. Olipa siellä moniaita
neekerejäkin; ja samaten huomasin muutaman kiinalaisen ja in-
tialaisen, jotka edellisenä piiiwiinii luulin nähneeni itiimaälaisten
majassa. Tuolla lehterillä istuu joukko uljaita sotilaita, joiden
tvlllkoiset kypärin ympärille käärityt hunnut osoittamat, että
heidän heti tulee astua laimaan Egyptiin lähteäksensä. Useille
heistä oli tämä kentiesi miimeinen julkinen jnmalanpalmelus
maan päällä. Kuka tiesi kuinka monta heistä makaa erämaan
hiekan peittämällä! — Tuolla alhaalla on joitakuita hytviin
maatteisin puettuja merimiehiä asettunut suurelle kiiytiimiil-
le. Kentiesi he ensi kerran pitkästä ajasta nyt moilvat ylis-
tää Jumalaa siinä suuressa kuulijakunnassa. Koko heidän
ryhdistään näkee, ett'eiwiit he ole tottuneet näyttäytymään sen-
laisessa seurassa. — Noiden kahden nuoren naisen tuolla, joilla
lapset on sylissä, täytyy kesken lähteä kirkosta, koska pienokaiset
liian ankarasti saarnaajaa mastnstamat. Naisia mietiin joita-
kuita kirkosta kalmankalpeina ja pyörtymäisilliiiin olemina. Ih-
mettelin maan että se niin Harmoin tapahtui, sillä ilma kir-
kossa oli sinä helteisenä piiiwiinii miltei tukehuttatva. Ei juuri
ylentiilviiii ollut edelleen nottten satojen tviuhkojen alituiset
liikunnot (eiwättä ainoastaan naiset niitä heilutelleet!) lvillvoi-
tutsen touoksi. Tämä tuntui hytvin rauhattomalta ja häiritse-
mällä; se jo alkoi käydä hermoihin. Ia moni läsnäolijoista
koetti mielii parantaa ilmaa myskillä, joita olimat tuoneet mu-
assaan. Tämä on malitettamaa englantilaista hemmoittelua;
ajuritkin ottamat pieniä myskipilleriii karkoittaaksensa oluen ja
miinan hajuu. Niistäkin miehistä, jotka istuimat minun edes-
säni kirkossa, lemisi mystihaju, joku oli miltei huumaama.Kaikesta tästä möisi melkein päättää ett'ei seurakunta
juuri tuntunut erittäin hartaalle. Se on totta, mutta ei tiiy«
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delleen totta; tässä on tehtävä eroitus. Epäilemättä oli sinne
tullut sudottain ihmisiä pelkästä uteliaisuudesta. Spurgeon
kuuluu, kuten jo mainitsin, Lontoon merkillisyyksiin, joita tulee
nähdä ja lukemattomia muukalaisia kehoitetaan häntä näkemään
ja kuulemaan eriskummaisena muka ilmiönä. Useat kuulevat
hiiutä niinkuin kuullaan mainiota viuluniekkaa tahi lausujaa,
siis ilman rukoilevaa, ijankaikkisuutta halajavaa mieltä, ja
nämä eivät tietysti ole hartaita kuulijoita. Minusta tuntui
samalla naurettavalle ja surulliselle, kun muutamia päiviä
myöhemmin rouva Tussandin maan mainiossa lv ahaku iva-
kokoelmassa näin myöskin Charles Haddon Spurgeonin (silläse on hänen täydellinen nimensä), kuvan. Ei kaukana Arabi
paschastll, joka juuri siihen aikaan oli englantilaisten tanhuna,
ei kantana Cetevayosta, jota juuri silloin oleskeli Lontoossa
pyytämässä takaisin itsellensä valtakuntaansa, ja samalla ha-
lv armollisesti oppimassa tuntemaan englantilaisten ylivoimaa,
— mutta ei myöskään kaukana Stanley n ja Lilvingstonen vie-
läpä keisari Milhelmin ja ruhtinas Bismarkin kuvista oli bap-
tistisaarnaajan ihailtu kuva pystytetty, juuri sellaisena kuin
hän tavallisesti seisoo puhetavallaan. Eikä hän vähemmin
kuin nuo muut mainitut kuvat vetänyt puoleensa katsojien huo-
miota. Ia selvähän on, että ne monet ihmiset, jotka ilman
rukoilevaa henkeä tulivat Spurgeonin jumalanpalvelukseen ai-
noastaan niinkuin näytelmää katsomaan ja puuhasivat lorne-
teilla ja teaatteritiitareilla, ja joista useat kirjoittivat vieläpä
toiset, niin minusta näytti, piirustivat ja toiset laskivat kuu-
lijat, — selväähän on, sanon minä, että moiset ainekset var-
sin suuressa määrin häiritsivät jumalanpalveluksen ylentävää
vaikutusta. Mutta useimmista voipi sanoa että he korvat
pystyssä seurasivat puhujan sanoja. Sytvimpiiii liikutusta
näin kuvautuneena monen kasvoissa, ja viljavat vedet vir-
tasi useitten niiden silmistä, jotka olivat läheisyydessäni. Wä-
littömästi tulin vakuutetuksi, että saarna herätti monessa niistä
miehistä ja naisista pyhiä tunteita, joiden kiertolaineita vielä
tulee tuntumaan ijantaittisuudenkin maassa. En koskaan ole
unhottava sen kunnon miehen rakkaita kasvoja, joka istui vie-
ressäni ja avasi tekstin (Ps. 40) ja ojensi minulle raamattun-
sa. Näin tehden laski hän sormensa psalmien ensimmäiselle
sanalle ja sanoi sanomattoman onnellisen näköisenä: „Herra
kallisti itsensä minun puoleeni." Sitä sanoessaan hän
katsoi minua niin silmiin, että ilokseni tunsin hänen pitävän mi-
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nua miehenä, joka ymmärtää mitä psalmin sanoilla tarkoi-
tetaan.

Hauskalle tuntui joku haaralla nähdä kuinka ystävälli-
sesti ja sydämellisesti sanankuulijat kohtelivat toisiansa ja
kuinka monet saarnan loputtua tuttavasti kattelivat toisiansa,
ikäänkuin tehdäksensä liittoa keskenänsä sen johdosta, minkä oli-
vat kuulleet. Seurattavaa oli epäilemättä myöskin että mel-
kein kaikki kuulijat paitsi virsikirjaa toivat mukanaan ja ahke-
rasti käyttivät pientä raamattua. Sen panin myöskin mer-
kille, että he useimmiten kauan lehtiä selailematta löysivät pai-
kan, jota etsivät. Siitä näkyi että he olivat hyvin perehty-
neet Jumalan sanaan. — Virsikirjassa oli enimmäkseen Taa-
velin psalmeja. Ei tosin puuttunut muitakaan lauluja, mutta
ani harvoin kohoavat ne meidän saksalaisten kirkkovirttemme
vertaisiksi kauneudessa, voimassa, juhlallisuudessa ja ijiiisyyden
tunnossa. Englantilaiset Virret owat enimmästä päästä liian
yksityistä laatua ja liikkuivat peräti ahtaassa ajatuspiirissii.

Noin k:lo 12,30 loppui saarna. Se päättyi aitvan iitti-
arlvaamatta, s. o. minulle äktiarlvaamatta, joka ainakin odo-
tin loppuivirttii. Se puuttui, ja minusta tuntui tämä puute
lvaillinaisuudelta. Seurakunnan tulisi kumminkin wielii kerran
saada suun lvuoroa. Mutta tämä on kentiesi „makuasia".

Korkeammalta kohdalta katua näin sitten aaltoileman ih-
mistulman jakaantuman joka taholle. Kuinka monta ijiiisyyden
siementä oli löytänyt tien noitten tuhanten sydämiin, — kukapa
sen tiennee? Päimä sen on osoittama. Mutta minä istuin
kohta jälleen Bromleyn kauniitten hiljaisten puitten marjossa,
amasin mielii kerran 40 psalmin ja päätin siitä saarnata jona-
tuna sunnuntaina Bremeniin palattuani, joka myöskin tapah-
tui. Ia jos saarnani on ylentämäinen, niin on kaikissa ta-
pauksissa ystiilvit Spurgeon ansainnut osan seurakuntani kiitol-
lisuudesta.

Sodomin jata wanhurskasta.
1. Paheiden pesät miljoonakaupungissa.

Ei sanota mitään uutta, kun nytyaitojemme jiittiliiiskau-
punkeja mahdottoman suurine yhä karttumme asutaslutuineen
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sanotaan hirmeitsi kummituksiksi. Ia kaikki Euroopan kaupun-
git omat kuitenkin pienet Lontoon rinnalla. Jos onkin mielin
määrin nähnyt Berlinin, Wienin ja Pariisin, ja sitten saapuu
Themsenin rannalla olemaan miljoonakaupunkiin, niin hämmäs-
tyy ikäänkuin ei ennen olisikaan kaupunkia nähnyt. Ia tämä
hämmästys muuttuu usein kauhuksi. Kaikki paheet mitä ikinä
ajatella moi tuodaan tänne yhdessä kaikkien ilma-alojen tuottei-
den kanssa. Lontoo eroaa muista miljoonakaupungeista ei ai-
noastaan suuruutensa kautta, maan mielii enemmän sen
kautta että se on ensimmäisen luokan satamakaupunki, siisnhtymiipllikka lukemattomille merimiehille, jotka suurimmaksi
osaksi omat naimattomia. Samassa asemassa on eri syistä sa-
tatuhansittain muita miehiä, kaikkiin säätyihin ja ammatteihin
kuulumia. Siitä seuraa Paljon, josta ei moi puhua, minkä ih-
mistuntija mälittömästi ymmärtää, ja minkä yksinkertainenkin
aamistaa.

Tähän tulee lisäksi laiminlyöty opetus, kun koulu-
opetus aina tviime aikoihin asti ei ole ollut pakollinen. Lon-
toossa sanotaan oleman enemmän kuin puoli miljoonaa ihmistä
kymmenivuotisia ja manhempia, jotka eiwät osaa lukea eiwättä
kirjoittaa. Tämän kirjoittaja ci ole mikään Vapaamielisen lain-
säädännön ivllstustajll, kun se ivaan pysyy järjellisissä rajoissa.
Englannissa lvoipikin oppia kuinka paljoa tvapaammin, itsenäi-
semmin ja »varmemmin ihmiset liikkumat kvin meillä. Mina
puolestani en ollenkaan epäile sen alkuperäisen itsenäisyyden,
joka asun kunkin ihmisen polvessa, moimatkaammin kehittymän
sellaisessa mapauden ilmassa, ja etta todelliset kylvyt sillä tiellä
pikemmin kypsylvät. Mutta hullutusta on antaa raa'an kan-
sanjoukon itse päättää tahtooko se lapsillensa kunnollista ope-
tusta mai eikö, — ja sen tunnustaakin nykyään melkein kaikki
simistyneet englantilaiset, ja pakollinen kouluopetus on jo milte-
i päätetty asia. Mutta kentiesi liian myöhään. Samaten kuin
englantilaisilta puuttuu s o tum itkeä, joka möisi jotain suurta
saada aikaan, sentiihden että heillä ei ole yleistä asemellvolli-
suutta, samaten tamataan, syystä että koulussa käynti ei ole
pakollinen, alhaisemmissa kansankerroksissa niin raakoja, tietä-
mättömiä ihmisiä, että heidän »vertaisiansa ei löytyne Saksassa
eikä Ranskassa, ei apenniinisellii eikä skandinaamian niemimaal-
la. Kaikissa noissa useissa Englannin suurissa kaupungeissa,
mutta ennen kaikkea Lontoossa nähdään alemmassa kansassa
raakuutta, henkistä hiimiötii, eläimellisyyttä, sanalla sanoen hir-
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wittiiwiiä yhteiskunnallista kurjuutta. Ia tämä kurjuus pistää
Vielä jyrkemmin silmään ylhäisten suunnattoman rikkauden ja
loistawan komeuden kautta. Köyhien ja rikkaitten Välillä to-
sin on älykäs ja Varallinen testisiiiity; mutta se on suhteelli-
sesti harwalukuinen, jos kohta, kuten englannin tilastotiede ko-
kee näyttää toteen, se on kaslvamassa. Mutta kauheaa on, että
seitsemäs osa kaikista englantilaisista elätetään yleisillä Va-
roilla, jiittäiiksemme mainitsematta niiden kentiesi yhtä suurta
lukua, jotka saatvat elantonsa yksityisen armeliaisuuden kautta
tai lukemattomissa kaikenkaltaisissa laitoksissa.*)

Lontoon elämän pimeästä sylvyydestii on paljon kirjoitet-
tu, ja sen owat tehneet paljoa etetviimmiit kynät kuin minun.
Mutta aikomukseni ei olekkaan enentää niiden surullisten ku-
mausten määrää; niitä onkin jo mailmassa yltäkyllin. Minä
tahdon ainoastaan puhua pimeydestä »voidakseni kumata maton
taistelua tätä pimeyttä mastaun. Jos nuo suuret kaupungit
toiselta puolen omatkin hirmeitii kummituksia, niin omat ne toi-
selta puolen yhtymäpaikkoja, makasiineja, säiliöitä, joihin kaikki
mitä maailmassa on suurta ja kaunista kokoontuu, ja suuret
kaupungit eiwät suinkaan ole tviihemmin piiiikortteerina lesuk-sen Kristuksen, maailman kuninkaan sotajoukoille. Niinkuin jo
psalmeissa Jerusalem i Jumalan kaupunkina asetetaan ivasta-
kohdaksi hirmuiselle Babelille, joka on Jumalasta ivieraantu-
neen hengen perikuiva, niin taistelee jokaisessa kristikunnan kau-
pungissa Vabeli ja lerusalemi keskenänsä wallasta. Tämä
koskee myöskin Lontoon elämää, imeläpä eritoten Lontoota. Woi
todella sanoa etta kristityt tassa kaupungissa owat käsittäneet
tehtiitvitnsii. Trafalgarin torilla seisoo Nelsonin, englantilaisten
tansallis-sankarin, muistopatsas. Mutta kuivan alle on kirjoi-
tettu kuolelvun urhon sanat: „Englanti »vaatii että joka
mies tekee welwollisuutensa". Kristuksen pulwelijat owat
muuttaneet sanat näin: „lesus Kristus lvaatii etta jokainen
englantilainen kristitty tekee welwollisuutensa pelastaaksensa lan-
genneita lveljictiin". Kristityt Lontoossa eiwät ole peljästy-
neet suunnattomasta työstä, joka tarjoutuu heidiiu tehtätvitt-

*) „Reichsbote" (Saksan waltakunnan sanansaattaja) jolla ta-
ivallisesti on niin tarkat tiedot, kertoi hiljakkoin että tv. 1878 enemmän
tuin 7 miljoonaa englantilaista, siis melkein kolmas osa toto kansa-
kunnasta, jossain muodossa oli syönyt armoleipää. Se olisi kau-
heata!



69

feen. He eiwät ole joutuneet epiitoiwoon ajatellen mahdotto-
muutta johtaa elämän mettä myrkyllisiin lampiin. He omat
ryhtyneet työhönsä tehdäksensä welwollisuutensa, huolimatta siitä
että se tuhat kertaa on epäonnistunut.

Me emme siis puhu ollenkaan niistä suurenmoisista pa-
kanaliihetyksen ahjoista, joita kyllä löytyy Lontoossa, ja
joista säikeitä kulkee kaikkiin maanpiirin maihin. Me emme
myöskään puhu pipliaseurasta, jota tosin kutsutaan britti-
läiseksi, mutta joka kuitenkin työskentelee suurenmoisesti kaikkein
maanpiirin asukasten hyödyksi. Me emme puhu traktaatti-
seurasta, jonka ivllikutus samaten ulottuu paljon laajemmalti
Englantia ja sen siirtomaita ja lähettää ivirtoja hyiviiii kirjal-
suutta kaikkiin maihin. Samaten kun melkein joka askeleella
Lontoossa kuulee sanottaman, „tuota ja tätä ei löydy missään
maailmassa niin suunnatonta ja snuremmoista", — samaa täy-
tyy myöskin sanoa kristittyjen töistä. Englantilainen rik-
kaus ja englantilainen toimeliaisuus maikuttamat siinä yhdessä
»veljeskansamme käytännöllisen älyn ja ihmeellisen jiirjestämis-
kytvyn kanssa. Sydäntäni ahdisti ja minua hiilvetti näh-
dessäni nämä ja muita jiittiliiislaitoksia, jotka työskentclemiit
koko maailman hymiiksi. Minun täytyi itselleni tunnustaa: Jos
me saksalaiset olisimmekin niin rikkaita kuin englantilaiset, niin
tuskinpa maan sittenkään moisimme kehua tuollaista aikaan saa-
neemme. — Mutta englannin kristityt eiwät ole olleet niin
turhamaisia, että olisitvat unhottaneet lähellä olewan ja muis-
taneet ainoastaan kaukaisen.

Uskallatko, armas lukijani, lähteä kanssani matkalle Lon-
toon paheiden pesiin? Jaa, uskallustapa siihen lvaaditaankin.
Minun täytyy usein peittää silmäsi, s. o. minä en ole kirjoit-
tawa, kertolva kaikkea mitä siellä näkee ja lvoipi nähdä. Ken
ei sitä ole nähnyt, ei säätutkaan uskoa niin elettiiiviin. Nämä
kirjoitukset kiiwisiwiit ailvan asiallisen kertomuksen kautta
mahdottomiksi lukea useille sekä naisille että miehille.

Mutta sitä pelastamaa kättä, joka liitelee kaikkialla
turmeluksen yli, tahtoisin mielelläni näyttää lukijoille. Kentiesi
meillä siellä täällä on jotain opittamaa. Sillä niin eriskum-
mallisesti ja meidän mielestämme sopimattomasti kuin englan-
nin kristityt toisinaan menettelemiittin, — niin omat he kui-
tenkin toiselta puolen meitä monessa suhteessa paljoa etemiim-
miit. Armostellll, sättiä, moittia taitamat houktiot, laiskurit
ja pelkurit aiman mestarillisesti. Mutta tee itse asia parein-
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min, se olisi parasta arvostelua. Uskalluksella ja usein ilolla-
kin käyvät englantilaiset käsiksi useaan suureen työhön, johon
me tuskin ollenkaan vielä olemme puuttuneet. Missä suuria
yritetään, siinä, se on myönnettävä, tehdään suuria erehdyksiä-
kin. Mutta kieltämätöntä on, että jos meidän evankeelista
kirkkoamme mielimme varjella häviämästä, jos mielimme estää
suuria ihmisjoukkoja kirkosta yhä vieraantumasta, — niin em-
me saa odottaa kunnes he tulevat evankeliumin luo, vaan
meidän tulee saattaa evankeliumi heidän luoksensa. Ia meidän
täytyy tehdä se uusilla teillä ja uusilla keinoin, sillä van-
hat ovat näyttiiyneet riittämättömiksi. Ia kuinka kekseliäs
rakkaus on sekä kuinka kekseliäiksi se tekee ihmiset, sen voimme
oppia Englannissa.

Tässä tahdon vielä mainita, ett'en eri matkoilla noissa
pimeissä Lontoon osissa olisi nähnyt niin paljon pimeyttä enkä
Valoa, ellei minulla olisi ollut apunani niin kokeneita oppaita.
En saata jättää mainitsematta niistä, nimittäin saksalaisen kau-
vungin lähetyssaarnaajan Oostermorin, joka jo Vuosikymmeniä
on harjoittanut ihmisten kalastusta Lontoon itäisessä osassa ja
jonka hiivukset tosin siinä työssä owat käyneet harmaiksi, mutta
jonka sydän ei ole wanhentunut eikä kylmentynyt.

Alamme kiertomatkamme siinä Lontoon itäisessä kaupun-
ginosassa, jonka nimi on Mhitechapel ja lähdemme Lemaninka-
dulta 17. Siinä on saksalainen köyhiiinkoulu, jota myöskin
sanotaan liihetyskouluksi, mikä jälkimäinen nimi selwiisti osoit-
taa ylt'ympärillä wllllitsewaa pakanuutta. Eräs weli rauhe-
Hausista nimeltä Ritter taistelee täällä ritarillista taistelua
tätä pakanuutta »vastaan. Lapset tulitvat juuri silloin koulusta,
sillä kello oli 4j. pp. He olitvat kaikki löyhästi mutta siis-
tisti Puetut, sillä koulussa »vaaditaan tinkimättä puhtautta ja
siisteyttä, olkoon puku muuten kuinka paikattu ja parsittu ta-
hansa. Puhuttelin pienokaisia, jotka niihtiiiviisti olitvat suuresti
mielissään siitä, etta joku heille puhui saksaa. Kaikki rakkaan
isänmaamme murteet kaikuitvat näiden poikien ja tyttöjen huu-
lilta, mutta heidän joukossansa ci ollut yhtäkään, joka ci olisi
sotkenut puheesen englantilaisia sanoja. Tama on peri saksa-
laista, mutta „siwistyneet" englantilaiset woiwat sitä »vastoin
»vuosia elää Saksassa oppimatta oikein ääntämään ainoatakaan
saksalaista sanaa. — Astuimme kolmiluokkaiseen kouluhuoneus-
toon ja kattelimme rakasta saksalaista kouluopettajaa. Luokka-
huoneitten sisustus oli niukempi kuin minkään kyläkoulun Rei-
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nin ja Weikselin millillä. Useitten Englannissa asumien rikkait-
ten saksalaisten tulisi pitää kunnia-asianaan poistaa tätä niuk-
kuutta, ja helposti he sen tekisilviitkin mitään uhrausta kärsi-
mättä. — Nyt menimme suuriin saksalaisiin majataloi-
hin, joissa ystiiiviini kaupungin-lähetyssaarnaaja oli marsin
perehtynyt, ja joissa tapasimme mielit toisen lähetyssaarnaajan
rauhe-Hausista. Nämä mahdottoman suuret useamman kerrok-
siset kasarmit omat lähellä sokeritehtaita, joissa aina on mie-
luimmin käytetty saksalaisia työntekijöitä. Nämä tehtaat omat
nyt monessa paikoin hämiiimässii päin, mutta siitä huolimatta
tapaa täällä joukottain maamiehiämme ja kurjuuttakin joukot-
tain! Täällä oli nuoria tyttöjä, joita kelmottomat asioitsiat
omat houkutelleet Lontoosen, jotka owat suorittaneet maksunsa
ja kumminkin jääneet paikattomiksi. Seurakumppanini kertoi
minulle hirlvittätviit kertomuksia näistä petetyistä tyttö-raukois-
ta, kuinka niitä täällä hukkuu sadottain, kuinka usein opetta-
jattariakin tänne houkutellaan ja sitte elatuksen puutteessa
wajoowat sanomattoman lviheliitiisen paheiden elämään. Ken tä-
män lukee ottakoon sen huomioonsa ja tvaroittakoon jokaista
tyttöä siirtymästä Englantiin, jollei tarkkaan tiedä kutka häntä
siellä owat ivastaan ottamassa. Siellä oli edelleen saksalaisia
soittoniekkoja, jotka juuri olimat puhdistamassa soittokoneitaan
ja marnstelilvat kiertomatkalleen, ja jotka usein puhumat ja
maalaamat itsensä neekereiksi tai intialaisiksi, aina kuinka sat-
tuu. He ansaitsemat usein suuria rahasummia, sillä musiikissa
omat kansalaisemme paljoa etemiimmät englantilaista. Mutta
mitä hyötyä on rahoista, luu niitä kuitenkin käytetään ainoas-
taan miinaan! Elämä mainituissa majoissa, joissa miehet ja
naiset elämät yhdessä kauheassa lvapaudessa, on niin täynnä
lviettelyksiii, että maadttaan simeellistii mielenlujuutta
moidakseen pysyä saastuttamattomana.

Täällä oli edelleen kaikenlaisia ihmisiä, jotka haki mat
työtä ja paikkaa, rappiolle joutuneita tnideniekkojn jn suu-
tnripoikin, parrnnnjnjia jn nuoria kirjanpitäjiä, lintujen kaupus-
telijoita ja ilmeilijöitä, sekä sellaisia joilla ei ollut muuta tar-
jottaivana kuin tanakat, mahmat kämmenensä. Muuan manha
maanmies Masiasi kysymykseeni, mikä hän oli miehiään: „Olen
ammatiltani eläinten kesyttäjä". „No, minkiikaltaisia eläimiä
te kesytätte?" Mastans: „Kllnaarianlintuja". „Mitenkii?" Mas-
tans: „Ätseerautan niitä".

Kaupungin-lähetyssaarnaaja esiintyi tässä kirjamassa jouk-
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kiossa ewankelistana ja isänä, uskollisena neumon-antajana ja
neumojana. — Muutamille antoi hän suosittelukortteja työn-
teettäjille siinä ammatissa johonka he kuuluimat, toisille ilmoitti
hän tehtailijoita, jotka olimat työmiesten puutteessa, toisia taa-
sen, jotka olimat erittäin moimakkaita, kehoitti hän hakemaan
työtä llliwa-weistämöissä. Mutta kaikille jakeli hän ystiilviil-
lisiii waroituksia, neuwoi heitä rupeamaan jäseniksi nuorukais-
yhdistyksiin, ilmoitti heille hylviii ja huokeita ruokapaikkoja,
joissa he woiwat tawata lukuhuoneenkin ja biljardin j. n. p.

Näistä keskusteluista kutsuttiin meitä kuolinwuoteelle, kun
kuolema tahtoi nähdä kaupungin-lähetyssaarnaajan. Nousimme
lahonneita portaita ylös, jotka olimat tikapuitten tapaiset, ja
kohtasimme nuoren saksalaisen naisen, joka juuri kilwoitteli kuo-
leman kiltvoitusta. Hän oli nähtiitviisti aikoinaan ollut hylyin-
kin kaunis. Mitä hänen elämän »vaiheistaan kerrottiin tuntui
minusta romaanin-tapaiselta; mutta kaupungin-lähetyssaarnaa-
jasta se oli aiman jokaftiiimäistii. Katktssa tapauksissa oli se
uusi todistus, että Lontoo on kauhean liukas ja määrällinen
paikka saksalaisille naisille. Rukoilimme tuon turjan maimon
kanssa ja pidimme huolta tarpeellisista wirwoitusaineista niiksi
hetkiksi mitkä hänellä mielii oli elettcimänii. Mutta minä ym-
märsin sinä päilviinii paremmin kuin ennen Lordi Shaftesburyn
sanoja Lontoon kaupungin-lähetyssaarnaajista että satamiiiirit
heistä tekee kymmenkertaisen lulvun poliisimiehiä tarpeettomaksi.
— Lopuksi käytyämme erään entisen Darmstadtin räätälin
luona, joka »vaimoineen ja suurine lapsilaumoineen asui kuo-
pantapaisessa suojuksessa eräällä takapihalla ja kaikesta köy-
hyydestään huolimatta meidän tullessamme lauloi saksalaisia
kansanlauluja lastensa kanssa, — läksimme juutalaisten asu-
maan kaupunginosaan (Houndsditch). Päivä kun oli lämmin
ja kaunis, niin kaikki kuljeksimat pitkin katuja. Mutta ei yh-
tään juopunutta näkynyt täällä, minkä juutalaisten kunniaksi
kernaasti mainitsen. Useat sadat näitä Israelilaisia owat ko-
toisin itämaista tai Meniijiiltii ja Puolasta, toiset Saksasta;
mutta melkein kaikki olilvat he niin likaisia ett'ei heihin pihdil-
läkään olisi tahtonut koskea, ja heidän kastoonsa olitvat ahneen
ja hiilvyttömiin näköiset kuin melkein kaikkialla muuallakin.
Paatuneen ja kadotetun Israelin onnettomat pojat ja tyttäret
owat täällä Lontoossakin köyhien nylkyreitii. Senpiitiihden he
oivatkin, sangen kunnioitettawia poikkeuksia lukuun ottamatta,
sekä saksalaisten että englantilaisten kesken yhtä lvihatut täällä
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kuin muuallakin maan päällä jaymmärtämät yhtähymin täällä
kuin Berliinissä ja Hamburgissa, Varsomassa ja Odessassa
käyttää hymäksensa kanssa-ihmistensä puutetta. Näissä kam-
moksuttamissa pesissä harjoitettiin asiatoimia, siellä oli manho-
jen maatteiden myymälöitä, toisissa kaupitellaan puoleksi pilaan-
tuneita hedelmiä ja ruokakasmia, täytettyjä ja elämiä lintuja,
koiria, kissoja, apinoita, papukaijoja, — »vanhoja krusifikseja,
koristeita, kelloja, aseita j. n. p. Englantilaisilla on myötätun-
toisuutta Juutalaisia kohtaan, harrastamat myöskin rehellisesti
heidän tilansa parantamista. Mutta eiwät he unissakaan ole
tulleet ajatelleeksi määrätä kristitylle kansalle juutalaisia tuoma-
reita, opettajia ja ivirkamiehiii kuten yhä useammin meillä Sak-sassa tapahtuu. Mityiset etetvctt juutalaiset (useimmiten kui-
tenkin wasta silloin kuin jo owat kastetut) owat piiiisneet mi-
nistereiksi. Muuten on Englanti täydellisesti pysynyt kris-
tillisenä »valtiona ja tulee sellaisena »vastakin pysymään. Juu-
talaisia maanomistajia löytyy tuskin muuta kun nimeksi. Kau-
pan, hallinnon, oikeustojen, opetuksen ja sotawiien suhteen antaa
englantilainen juutalaisille sen sijan mikii heille tulee, s. o. koh-
telee heitä lvi er aina ja muukalaisina maassa, joiden niin
pian kuin mahdollista tulee palata isänmaahansa. Englannissa
ei woi olla puhettakaan juutalaisten wall a st a millään alalla.
Heitä onkin suhteellisesti wähän; koko maassa heitä tuskin on
yhtä monta kuin yksin Berliinissä. Lukuisimmat owat he Lon-
toossa, mutta katoolvat sielläkin tuntumattomiin miljoonain
kristittyjen sekaan. Englantilaiset omatkin älykkyydessä, toime-
liaisuudessa ja järjestiimiskytvyssii ainakin juutalaisten Vertai-
set, niin ett'eiwät nämä tukku- eiwiitkii wiihittäinkaupassa pääse
Voitolle heistä. Ainoastaan onnettomissa, pahantapaisissa Lon-
toon itäisissä osissa on heidän Vaikutuksensa suuri ja turmele-
tvainen. Muuten löytyi juutalaisten joukossa Houndsditch-
issa yksityisiä kunnianarwoisia, melkein patriarkallisia henkilöjä,
joiden koko olemus ilmaisi sytviiii, Vakaata surumielisyyttä. —

Aloitimme heidän kanssansa puhetta uskonnollisista asioista,
mutta yhä saimme kuulla tuon Vanhan Väitteen: pistinnau-
littu on juutalaisille pahennukseksi". Wielii nytkin on silmieni
edessä muuan ylpeiiryhtinen nuori nainen, jonka silmät tulta
iskiwät ja jonka sysimustat suortuivat Vapaina solmivat harti-
oille; Vihan Vimmassa paiskasi hän hänelle jätetyn kirjasen lo-
kaan ja sanoi sitä jaloillaan polkien: „Tuo Jesus on kärsi-
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nyt; se ei sowi Messiaalle!" — ja mutisten kirouksia hän
läksi matkoihinsa.

Aiman lähellä juutalaisten asumaa kaupunginosaa on juu-
talaisliihetyslaitos; tapasimme siellä herttaisia ihmisiä joita
innostutti pyhä rakkaus onnetonta Israelia kohtaan. Mutta
lieneeköhän se aika mielii tullut, jolloin peite on putooma Isra-
elin silmiltä, ja lieneeköhän paikkakunta, jossa tuhansittain kris-
tittyjä ylt'ympiiri elää niin soodomilaista ja petomaista elämää,
juutalaislcthetyslaitoksen oikea sija? Sillä ihka petomaisia oli-
mat useimmat näkemäni irlantilaisten asumilla kaduilla,
jotka omat juutalaisten likeisimmiit naapurit. Juopuneita nai-
sia nähtiin hoiperteleman kataloilla, mieliipii katuojissakin ma-
kaaman; toiset pitimiit ikkunoista kauhean rimoja puheita, joita
ei käy kertominen. Puoleksi alastomia lapsia leikki kadulla, ja
humalaisia ennen aikojaan murtuneita miesolentoja liikkui hei-
dän mälissään. Pojat ja useat tytötkin polttimat tupakkaa. Mi
nua naurattaa ja itkettää ajatellessani kaunista noin kymmen-
muotista poikaa, jonka koko pukimena oli sylinterihattu, kirjama
kaulahuimi ja kamalan rikkinäiset housut. Suussa hänellä oli
sikarin pätkä ja päätään hän kohotti niin ylpeänä niinkuin jos
hän olisi moittanut itse Arabi pashan. Ruumiillinen rappeu-
tuminen ja lika, joita täällä näkee omat kauhistuttamat. Tun-
tui melkein kuin erämaassa kosteikon olisi nähnyt kun siellä
täällä huomasi nuoria, joille masta pestyjä »vaatteita oli
ripustettu kuimamaan. Ne olimat tosin niistä näistä, mutta
olimathan toki pestyjä ja suopamaahtoa tippui mielii päälliseksi
llllllkiitvijiili päälle. Poltisit näkemät kaiken tämän, mutta eiwät
ole siitä milläänkään. Muuten täytyy minun sanoa, etta nämä
Irlantilaisraukat heriittitvitt sylvintii sääliäni, liikuttilvatpa mi-
nut kyyueleihin asti. Tama, alkujaan yhtä lahjakas kvin hert-
tainen, tviiiiryyden ja huonon hallinnonkautta turmeltunut kan-
sakunta, on enemmän kvin mikään muu kansa maanpiirillä wa-
jonnut juoppouspllheesen. Mutta näiden ihmisparkojen hienot
kastvojen piirteet niiyttilvät mtnusta suureksi osaksi ihmeellisen
miellyttiitviltii. Ihana maailma on siinä hiilvinnyt. Te rak-
kaat Englannin lveljet: eikö sitä kiiwisi hiitviöstiiiin kohottaminen?

Mutta eipä ainoastaan saksalaisia, juutalaisia ja irlan-
tilaisia tatvata Lontoossa, — melkein kaikki maailman kansat owat
tänne istuttaneet pienen lvesan taikka svuren oksan. Mutta
eri kansakuntien köyhät owat enimmäkseen kokoontuneet erityi-
siin kaupunginosiin. Siten moipi täällä käydä terivehtimässit
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kaikkia maanpiirin kansoja, ja sen kauftunginliihetystoimi tekee-
kin. Suuren suuresta palatsin tapaisesta kodistaan citystä liih-
tewitt lähetyssaarnaajat, nuo ihmiskalastajat tarjoomaan apu-
ansa kaikille haaroille waiwaisten kaupungin osaa. He käywät
tarkoitettujen Ranskan kommunistein ja pakolaisten Venäläisten
nihilistein luona sekä köyhien ruotsalaisten ja suomalaisten luona,
jotka joskus owat tänne tulleet ja joilta puuttuu rahaa koti-
matkaksi. Mutta erinäiset kertomukset siitä työstä tiiyttiiisitviit
kokonaisen kirjan, jonkatiihden mtnun täytyy jättää ne sikseen.

Mutta ttämaalaisten majaan täytyy mtnun mielii
lviedit lukijani. Tahdon ainoastaan huomauttaa, että minä en-
nenkuin erään ystämiin seurassa sinne läksin, »virkistin itseäni
Kristillisessä" kahmilassa. Sellaisia paikkoja, joissa mar-
sin sopuhinnoista saapi oimallista ruokaa ja juomaa, mutta ei
mitään juomuttamaa nestettä, lamataan kaikkialla Lontoossa Jo-
han niitä. Inmalan kiitos, meilläkin perustetaan, ja ne omat
tehokkain saarna palomiinaa mustaan. Sitä ne omat juuri
sen kautta, että ne eiwät ainoastaan saarnaa lviinaa ivastaan,
waan todella tarjoolvat jotain parempaa sen sijaan.

Mutta nyt ajamme ratawaunuilla „Str an ger in ma-
jaan Intian, Arabian, Afrikan, Kiinan y. m. kansa-
kuntia warten." Se on koti muukalaisille pakanamaa-
ilmasta meren toiseltapuolen. Me astumme suureen rakennuk-seen; eräs kiinalainen on portinwartiana ja ottaa meidät ivas-
taan ystiilviillisesti mutta samalla juhlallisesti. Hän tvie mei-
dät esimiehen luo, joka on englantilainen, ja hän onkin lvalmis
näyttämään meille kaikkia. Hän kertoo meille kuinka noita pa-
kanallisia merimiesraukkoja tässä suuressa maailmankaupungissa
ennen petettiin, peijattiin ja »viekoiteltiin tanheimpaan synti-elä-
mään. Sitten rakensiivat tämän huoneen hurskaat englantilai-
set yhdessä muutaman intialaisen ruhtinaan kanssa, jota täällä
paikalla näki kansalaistensa tviheliitisyyden. Ia se on todella
kuikille, olkootpa intialaisia tai neekeriä, kiinalaisia tai tyivenen
meren saaristojen asukkaita, rakas koti, pelastuksen satama, jossa
he nauttimat ulkonaista, mutta mielii lisäksi sisällistiikin turmaa,
jossa he elämät oimallisesti marsin kohtuullisesta maksusta, jossa
he panemat säästönsä korkoja kasmamaan, jossa heillä on kan-
salaistensa seuraa ja jossa heidän luettamanaan on hymiit kir-
joja. Työtäkin he täällä saamat, sillä ne laiivakatteinit, jotka
haluamat itämaalaisia merimtehiii, hakemat mteluimmtn niitä
täältä. Kun he tulemat niin kutsutaan kaikki majatalon asukkaat
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rummulla totoon tilamaan saliin, ja tatteinit sopimat siellä me-
rimiesten kanssa. Sepä sali on omituisen näköinen. Sillä tu-
leehan sen täyttää peräti erilaisten ilmanalojen ruskeitten, mus-
tien ja keltaisien poikien tarpeet ja toimomukset. Kaikenkaltaisia
hulvitusmälikllppllleitll onkin täällä taivuttamana. Mutta ei
myöskään vnutu seiniltä kalliita raamatunlauseita, jotka kohot-
tamat pakanain ja mahomettilaisten mielet kaikkien henkien yh-
teisen isän luo.

Tuntuu ikäänkuin olisi siirtynyt sotamaailmaan, kun täällä
tapaa niin kummallisen karmaista olentoja kaikista maailman
pakanakansoista. En saata unohtaa jättiläisen kokoista ylpeii-
ryhtistii intialaista, joka istui ristissä jaloin lieden edessä tval-
mistamllssll intialaista mieliruokaansa (curryä). Haameksimaa
surumielisyyttä oli niihtiilviinä hänen silmissään. Saimme kuulla
hänen oleman jaloa sukua, sekä että hän Loontoossa oli menet-
tänyt koko omaisuutensa, kun hän täällä koki moittaa suuren
käriijiiasian, jonka oli kadottanut kotimaassaan. — Iloinen kuin
tllilvaan lintu oli sitä mastoin eräs neekeriruhtinaan Cetemayon
alamaisista, jota oli kylpyhuonetta puhdistamassa ja sitä teh-
dessään lauleli englanninkielistä mirttii. Hän oli ennen me-
rimiehenä ollessaan asunut täällä „Stangerin majassa"; sit-
temmin oli hän rakkaudesta tähän entiseen kotiinsa palannut
tänne rumetatsensa kristityksi ja palmellatsensa täällä talon-
renkinä. Kuinkahan monta niistä pakanoista ja muhametilai-
sista, jotka muosittllin täällä asumat, kertoneekaan kaukaisessa ko-
dissaan turmemajoissuun, bumbuftutkihuoneissu ju teltoissa, pal-
mujen ja banaanein marjossa, omaisilleen Englannin kristittyjen
heille osoittamasta rakkaudesta, jommoisesta heidän uskonnossaan
ei ole aamistustakaan. Eimiitköhiin „Stangerin majan" asuk-
kaat usein ole emankeliumin paraat julistajat?

Jätimme tämän siunatun paikan lähteäksemme — älkööt
lukijani kauhistuko! — opiumikapatkaan. Kun Lontoossakin
näiden miheliiiisyyden pesäpaikkojen täytyy ylen huolellisesti kät-
keytyä, niin kyselimme tietoja likimiiisessä poliisikonttoorissa.
Virkamies, jolle ilmoitimme halumme, katseli meitä tarkkaamasti
ja sanoi maroittaen: „Se on huono paikka herroille." Ia kun
sanoimme emme tahtomamme polttaa, maan ainoastaan luoda
silmäys siihen pesään, pndisti hän cväilemiisti päätään ja lvtrt-
koi, että se osa kaupunkia, missä tuo häpeällinen talo on, oli
liian määrällinen; meidän ei pitäisi uskaltaa mennä sinne. Mutta
kun tuo kunnon mies sai tuulla, että minä olin pappi ja siitä
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syystä mielelläni tahdoin oppia tuntemaan tätä asiaa, muuttui
hänen käytöksensä sytvintii kunnioitusta osoittalvaiseksi ja hän
käski heti erään kookkaan, harteman ftoliisipallvelijan seurata meitä
matkallemme. Tulimme nyt kaduille, jossa elämä oli kauheata
nähdä, jossa elettiin sillä lamoin, että minä iloitsin seuraajas-
tamme ja hänen kirkkaista aseistaan. Ne asumussuhteet, joihin
täällä saimme luoda silmäyksen, olimat hirmittämiit ja julma on
se sitveettömyys, mikä täällä mallitsi eläimellisen yhdessiieliimisen
seurauksena. Vihdoinkin saamuimme opiumikapatkaan, jota enem-
män oli petojen pesän tuin ihmisasumuksen näköinen. Aino-
astaan yksi kiinalainen oli siellä silloin. Meidän oltsi pitänyt
tulla kahta tuntia myöhemmin tamataksemme „hienoa mäkeä",
sanoi pesän isäntä. Mainittu „taiwaallisen maltatunnan" alam-
mainen makasi huonekalulla, joka oli puoleksi pöytä, puoleksi sänky,
ja jossa oli sijaa kahdelle ihmiselle. Toinen jakolmas samanlainen
kapine seisoi muissa huoneen nurkissa. Samuamasta öljylam-
pusta, joka oli kiinnitetty muoteen piiiinalustan kohdalle, syty-
tettiin opiumipiippu ja sitten imettiin samua symin hengähdyk-
sin. Tietty on, mikä sitten tapahtuu, ja sille, joka ei sitä tiedä,
ei sitä tarmitsekaan kertoa. Mutta jotain niin hirmeiitii ja in-
hotttaivllll kuin se, mikä kutvastui tuon opiumista juopuneen
kiinalaisen kastvoissa, olen Harmoin nähnyt. Ia tämä kauhea
turmelusta tuottama nautinto lemiiiii lemiämistiiiin yksityisissä
perheissäkin. Amerikan suurissa kaupungeissa on puheina olema
pahe jo armeluttamin määrin leminnyt; Englanti seuraa nopeasti
jäljessä, ja meillä Saksassakin tämä rutto hiipti ympäri pime-
ässä. Komin usein kuulee puhuttaman miehistä ja naisista, jotta
omat joutuneet opiumin ja morfiinitaudin alaisiksi. Suokoon
Jumala, ett'ei se enempää lcmiiiisi, muuten joulun lukemattomat
sen uhriksi!

Mutta poistukaamme jo tästä opiumikapatan mastenmie-
lisestii ilmasta! Pistäykäiimme raitista ilmaa saadaksemme lä-
hellä olemissa mahdottoman suurissa Loutoon satamamakasii-
neissa, joihin kaikkien kansakuntain laimat tuomat tamaroitaan.
Oppaalleni, nuorelle kauppiaalle, jolla on suuren kauppahuoneen
nimi, amautumat kaikki portit, ja astumme rappusia ylös, toi-
sia alas, katselemaan kaikkia niitä ihmeellisiä aarteita, joita kaikki
maailman maat lähettämät Lontoosen. Näissä labyrintinta-
paisissa tellaritäytämissä on kaksikymmentä tuhatta astiaa mu-
nia kaikista maanpiirin eri seuduista. Mutta huumaama haju
ajaa meidät kohta jälleen päimänmaloon. Tässä näet jittttlitis-
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muotoisen holwikiiytitwiin, jossa kaikki Indian maustimet owat
kootut wuorenkotoisiin läjiin; nuo sata nippua ruskeata puun
kuorta tuolla owat, niin lvähiipiitöisiltä kuin näyttiilvätkin, itses-
sään koko suuren suuri pääoma; ne owat näet kiina-kuorta.
Tämä makasiini on täpötäynnä kookospähkinöitä; tuolla on lu-
kemattomat määrät Indian ja Afrikan millien eläinten, tiikerein,
leijonain, jaguarein, leopardein y. m. kauniimpia nahkoja, jotka
nyt kun onneksi omat kuolleet, tulemat lämmittämään meidän
rikkaitten ihmisten kylmiä jalkoja. Täällä näet lukemattomat
kiiiiryt Milloja, jotka omat kastvaneet kaikkien maalipallon lam-
paitten ruumiilla; tuossa on kaikki maailman maustimet, tuossa
ititmaitten hienot öljyt, ja tämän makasiinin päällä on sana
Ivor^ (norsunluu). Elehmanttien, mirtahepojen ja muiden
senlaatuisten petojen hampaita on täällä kasattu pyramiidien
muotoisiksi muoriksi, ja niissä on pääoma, jonka suuruutta tu-
malliset ihmiset eiwät pysty laskemaan. Täytyy ihmetellä että
niin paljon tuonluatuisia eläimiä on maailmassa. Nämä sum-
mattoman suurten hampaitten lvuoret tuottiivat minulle lohdu-
tusta, jota en woinut aawistaakaan. „Mintähden," kysyi mat-
kakumppalini, „owat nuo suuret elehlvanttien hampaat heitetyt
noin huiskin huiskin, niinkuin niillä ei mitään urtvou olisi?"
Vastaukseksi saimme kuulla että nuo hampaat olimat tomertu-
neet hampaan kolotuksen kautta ja siten käyneet hapraiksi,
juuri niinkuin kuolemaisten ihmislasten pienten hampaitten on
laita; sentithden oli ne eroitettu muista. „Sepit masta lie ham-
paankolotusta ollut, mikä on hiimittiinyt sellaisia hampaita!"
anneli ystitmiini. Minä ajattelin niitä monia hetkiä elämäs-
säni, jolloin olin hllmpaankolotustll kärsinyt, ja huokasiu sytviiänsen ttedon johdosta, minkä olin saanut. Suloiselle tuntui tietää
että noillakin eläimillä on hampaan kolotusta. Tosin ei tule
olla pahansuopa ketään kohtaan, ei mirtahepoa eikä elehmant-
tiakaan kohtaan. Mutta kun niillä kumminkin un hampaan-
kolotusta, niin on siinä meille lohdutusta kun tiedämme että
meillä on niin monta onnettomuuden tomeria Niili-, Kongo- ja
Gangesmirtojen tienoilla, semmitenkin kun nykyisissä uskosta-
köyhissä ihmisissä käy yhä tamallisemmaksi kadehtia luonnonih-
misiltii sekä aarniometsien eläimiltä niiden hytviiii mieltä ja häiritse-
mätöntä hylvintvointill. Nyt tulimme oikein tämän asian perille.
Ei seiso jokaisen otsassa kirjoitettuna mitä hän kärsii. Älä siis,
ihminen, ole tademielinen, — elehmanteillakin on hampaanto-
lotusta.
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Ennenkuin jätämme satamamakasiinit, tulee minun huo-
mauttaa, että suuri osa näistä tamaroista on saksalaisten
kauppiasten omaisuutta. Meidän kansalaisillamme on kaikkialla
Lontoossa suuri »vaikutus, ja melkoinen osa maailmankaupasta
on heidän käsissään. Saksalaiset on taipusampia ja nuorte-
ampia kuin englantilaiset, sentiihden perehtymät saksalaiset pa-
remmin muiden kansakuntain oloihin ja omituisuuksiin ja siis
myöskin paremmin tvoimat käydä kauppaa niiden kanssa. Kun kul-
kee Lontoon cityssä ja etehisissii lukee niiden kauppahuoneiden ni-
met, joilla siellä on konttoorinsa, niin täytyy ihmetellä saksalaisten
liikemiesten monilukuisuutta ja suurta Vaikutusta. Näissä mei-
dän maamiehissämme on, Jumalan kiitos, monta, jotka kernaasti
uhraamat omaisuudestaan ihmisyyden ja Jumalan maltakunnan
tarkoituksiin. Toisia on jotka pyhällä innolla kaikenkaltaisissa
seuroissa ja yhdistyksissä työskentelemiit tuossa maailmantau-
pungissa oleskelemien köyhien maanmiestensä hytviitsi. Saksa-
laisia kouluja on koko joukko, ja ne omat enimmäkseen malliksi-
telpaatvia. Dalstonin suuri saksalainen sairashuone
on kuuluisa koko Lontoossa. En ikinä unohda sitä päimiiä, jol-
loin minut tuntemattomana ja kuitenkin tunnettuna amosylin
otettiin ivastaan tassa kauniissa sairashuoneessa. Minua koh-
deltiin kun talon »vierasta konsanaan, sam mielii leikata pais-
tinkin päitviillispöydiissä, jossa istuin rakkaitten Darmstadtista
olemien diakonissojen keskellä. En milloinkaan saata unohtaa,
kuinka minun sitten Mirkaa tekemän sisaren rinnalla piti astua
niiden monien salien läpi, joissa sairaat makasimat, sekä samsanoa sanan heille kullekin. Oi, kuinka onnelliset viimatkaan
nuo kanslllaisparat, jotka maailmankaupungin melusta ja häli-
nästä olimat tulleet tähän rauhalliseen leposatamaan, täällä pa-
rantuaksensa tai rauhassa kuolluksensa! Kuinka monta tuhlaa-
japoikaa ja tytärtä olikaan siellä lamannut kodinkaipaus, kaipuu
päästä maalliseen ja taimaalliseen kotiin! Dalstonin „sisarilla"
on »vaikea mutta tärkeä tehtiitvii maailman suurimmassa kau-
pungissa, mutta mina huomasin heidän pää pystyssä maikka
useinkin kyynel silmässä käymän tehtälväiinsii. Mutta tassa
sairashuoneessa ci suinkaan pelkkiä saksalaisia ollut tamattamissa.
Ei, niin paljon kvin tilaa on, otetaan muitakin kansalaisia ivas-
taan. Ia saksalaisten lääkärien ja saksalaisten sairaanhoitajat-
tarien kunniaksi olkoon sanottu, etta Lontoon miheliiiiset ja po-
tilaat tuntemat melkein mastustamattoman halun päästä saksa-
laiseen sairashuoneesen. Tapasin siellä englantilaisia ja flowa-
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keja, ruotsalaisia ja juutalaisia, puolalaisia ja hispanjalaisia.
Ia kun saksalaisilla lääkäreillä jiilkeenpuolenpiiilviin on lvastaan-
ottotuntinsll, jolloin neuwoja ilmaiseksi annetaan karsimille, näh-
tiin ihmisiä joukottain sinne tultvaileman, ja kuulin niin tapah-
tuman joka ikisen pitimiin. Tämä saksalaisen taidon ja rakka-
uden menestys ilahdutti sydäntäni.

Saksalaiset omat myöskin perustaneet monenmoisia oimal-
lisia rakkauden laitoksia. Tahdon ainoastaan mainita saksalai-sen yhteyshuoneen (_kiußdui'B square), jonka herttainen isäntä
on pohjoissaksalaisen lähetysseuran entinen lähetyssaarnaaja.
Siinä on kelpo saksalainen majatalo, joka tyydyttää kaikkien
maatimuksia; siellä kokoontumat sekä „nuorukais^" että „kaup-
viasyhdistys". Jälkimäisessä pidetään kristillisiä esitelmiä sak-
sankielellä. Minullakin oli Syyskuun 1 p.-nii, siis pitilväii en-
nen Sedantn pitimäii, ilo monilukuiselle saksalaiselle kuulijakun-
nalle kumpaakin sukupuolta ja kaikkia säätyjä puhua „Saksan-
maan uskonnollisista oloista". Minkä silloin sanoin, sen tah^
don kertoa tässä, että näet saksalaiset moimat paljon oppia eng-
lantilaisilta ja että ne omat hulluja, joll'eiwiit sitä tee; mutta
että he omat kansansa taivaltajia, jos he englantilaistumat. Kes-
kellä Lontoota tulee heidän juuri oikein olla saksalaisia ja us-
kollisesti koossa Pysyä. Mutta heidän tulee myöskin näyttää,
ett'ei saksalaisten kristillisyys ole mähemmin toimintaan kyke-
nemä eikä mähemmin rikas hymistä töistä kuin englantilaisten
kristillisyys. Surkeata ou, kun monen protestanttisen saksalai-sen Kristillisyys" ei ilmaannu missään muussa kuiu Mallisissa
lvastlllauseissll kaikenlaisia englantilaisten kristittyin omituisuuk-
sia ja hullutuksia mustaan, mutta heillä itsellään ei ole mielty-
mystä englantilaiseen tai saksalaiseen tai mihinkään muuhun
kristillisyyteen. Sellaiset kristityt hitpiiisemiit samalla Kristuk-sen ja kansansa nimeä. Vähentyköön heidän lukunsa lviihen-
tymistitiin!

2. Pelastaumiset tädet.

Muuan saksalainen emankeelinen seurakunta Parisissa oli
kerran muotrannut jumalanftalmelnlsillnsll warten salin, joka
mastasi heidän suurta maaiimattomuuttansa. Mutta tuskin
olimat nämä erikoisprotcstantit päässeet iloitsemaan huoneen
omistamisesta, ennenkuin marsin odottamaton este ilmaantui.
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Aiman tuon uuden „kirkon" mieressii oli muutamalla aasilla
asuntonsa, ja tapahtui, että se, kentiesi pahoillaan kristillisestä
laulusta, moimiensll mukaan korotti äänensä juuri jumalanpal-
melnksen aikana. Sillä iloista kiitoslaulua »vastaan panetvat
kaikki maailman aasit lvastalauseensa, ja luntenkin kaksijalkaiset.
Tarpeetonta on huomauttaa, ett'ei mikään apostoli eikä profeeta,
saatikka sitten halpa saksalainen pappi, woi saada äänensä kuul-
luksi, kun aasi huutaa, olkoon se sitten ranskalainen tai saksa-
lainen. Nykyinen maailman meno on niin turmeltunut, että
aaseille aina jää lviimeinen sana, ja niin tulee olemaan lop-
puun asti. Mutta kerran on olema toisin; kun „siwiiit saawat
maan periä". Mutta wielä eiwät asiat walitettawasti ole sillä
kannalla, ja meidän täytyy sentithden tulla toimeen niin hytvin
kuin tvoimme. Ia sentiihden huutatvat nelijalkaiset ja kaksijal-
kaiset aasit yhä huutamistansa. Niin teki myöskin tuo nelijal-
kainen Parisissa.

Mutta mitä tekitvätkiiiin meidän »veljemme? He tvuokra-
siwat aasin niiksi tunneiksi, jolloin pitiwät jumalanpalwelustaan
ja antoitvat jonkun Viedä sen jaloittelemaan kyllin kavas
sen kotopaikasta. Siten oli seurakunta autettu ja myöskin aasi,
joka pääsi raittiisen ilmaan ja liikkeesen.

Tätä parisin-aasia tai, oikeammin sanoen, parisilaisten maan-
miestemme ja uskolaistemme oitvallista kekseliäisyyttä olen
usein ajatellut. Walitettawasti saksalaiset ani hartvoin Juma-
lan lvaltakunnan asioissa osoittalvat niin suurta sukkeluutta, ter-
tvettii thmisjiirkeä ja kekseliäisyyttä. Mutta Englannissa johtui
mainittu aasi usein minulle mieleen. Englannin kristityillä on
erityinen kyky saattaa kristillisyys ihmisten huomioon ja rai-
lvata esteet tieltä. Jos ei se olisi sopimatonta, tekisi mieleni
artvella, että lvapahtaja tuskin Englannissa olisi sanonut että
„maailman lapset omat toimellisemmat kuin malkeuden lapset,
heidän sukukunnassansa" (Luuk. 16, 8). Useimpa malkeuden
lapset Englannissa minusta tuntuimat liian toimellisilta. En
myöskään luule, että maftahtajamme olisi pitänyt kaikki mitä
malkeuden lapset Englannissa tekemät in majoren» vei Floriani
(Jumalan nimen kunniaksi) malkeuden lapsille sopimana. Kohta
tulee puheiksi monta seikkaa, joita tällä tarkoitan.

Mutta se on myönnettiimä, että Englannin kristityt pi-
tämät huolta siitä että emankeliumi lamalla tai toisella kohtaa
sinua, missä liikkunetkin. Rautateitten odotussaleissa näkee usein
N. s. raamatunpyöriii. Tarmitsee main tviiiintiiii niitä, niin
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esiintyy heti ihana lohdutus- tai herätys-sana raamatusta. Ma-
jatalojen makuuhuoneissa tapaa säännöllisesti raamatun, jonka
joka kristillinen yhdistys sinne on pannut, enkä milloinkaan ta-
wllnnut jollain tamoin likaantunutta. Eikä siinä kyllä, mieras-
huoneitten seinillä nähdään kauniissa puitteissa märipainoksella
painettuja raamatunlauseita. Suuren suuret ilmoitukset kaikilla
julkisilla paikoilla kehoittaivat saapumaan erityisiin jumalanpal-
lveluksiin ja kristillisiin juhliin, tilaamaan kristillisiä aikakausi-
lehtiä, rupeemaan kristillisiin yhdistyksiin j. n. p. Komeassa
(^nilä Hallissa luemme seinällä Lontoon kaupungin kilpilauseen:
„volliiu6 äirig'6 noB, — uoB noßtrao,u6 Domino!" (Herra,
johda meitä; itsemme ja omamme jätämme Herran haltuun).
Min Lontoon pörssin korkokuiva-koristeessa termehtäii meitä
kallis raamatun lause: „Maailma on Herran ja kaikki mitä
siinä on," ja sangen hyödyllistä olisi, jos siihen taloon kokoon-
tumat rahapohatat aina pitiiisimiit sitä sanaa mielessään. Ka-
duilla jaetaan julistuksia, toreilla pitämät kaikenkaltaiset saam-
amiehet puheitaan, jotka useinkin piiiittywiit hyminkin oudosti.

Ihmiset Englannissa liikkumat epäilemättä »verrattomasti
paljoa »vapaammin kuin meillä. Annetaan armoa toisten omi-
tuisuudelle ja jätetään se annostelematta. Silloinkin kun se
menee mielettömyyteen saakka, ajatellaan: „Mitii se sinuun kos-
kee?" Poliisi sallii sellaisen mapauden puheissa ja toimissa, että
se meistä tuntuu suorastaan satumaiselta. Sillä puolen Eng-
lannin kanamaa artvellaan, että, jos ihmisten sallitaan tehdä
hyökkäyksiä niin kauas kuin mahdollista, he mähemmin tulemat
jaattelemaan mallankumouksellisia puuhia, kuin jos heitä joka
puolelta tvastustetaan etumarustutsilla ja mallihaudoilla, ja seu-
raus joka tapauksessa osoittaakin englantilaisten kiiytöllisyyden
etemyyttii.

Sentithden on kristityillekin tullut paljoa helpommaksi
tuoda julkisuuteen makuutuksensa, — paljoa helpommaksi myöskin
saarnata kristinuskoa „katoilta". Kurja ihmisten pilkan pelkää-
minen masentaa meillä tuhansittain jaloja moimia. Tämä ei
ole samassa määrässä laita Englannissa. Etisiksikään ei eng-
lantilainen pelkää niin paljon pilkkaa; sitä paitsi ei hänen tar-
lvitse sitä peljiitäkäiin niin paljon, koska, kuten sanottu, täällä
wähän huolitaan toisista. Kuitenkaan, olipa tapaus mikä tahansa,
ei häntä pilkata, jos huomataan, että rehellisesti tarkoittaa ih-
miskumppaniensa hytviiii. Semmoisen liikkeen, jommoista täällä
tarkoitetaan sanalla pelastusarmeija", tukahduttaisi Saksassa
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jo heti alussa melkein koko sanomalehdistö masentamalla pilkal-
lansa. Sitä mastoin suuret ja pienet Englannin sanomat sa-
nomat: „Antaa heidän olla, heidän tapansa on sellainen; odot-
takaamme nähdäksemme, minkälainen hedelmä on."

Olkoonpa niinkin, kyllä meille, kun käymme edempänäter-
lvehtimässii pelastusarmeijaa, tulee liiankin selmaksi, että Eng-
lantilaisten uutteruus jotenkin usein on sokea, etsiessään uusia
pelastuskeinoja, ja että se siis usein etenee harhaankin. Mutta
ilolla minä ajattelin pariisin-aasia, käivellessäni muutaman ystii-
»viint kansa liiivttse, eteläpuolella l6Mß'iä.
Siellä on, wähän matkaa Spurgeonin tabernaakelista, hymin
suuri tanssisali, missä ennen irstaus ja kaikenmoinen saastaus
oli mallalla, sillä tämän seudun köyhä tviiestö on sangen raa-
kaa. Nyt kertoi minun seuraajani, että rikkaat kristilliset ih-
miset olimat muokranneet tämän huoneuston, että he sinne oli-
mat toimittaneet hymiin ramintolan — missä kuitenkaan ei tar-
jota mitiiitän piiihdyttäiviä juomta—ja etta he sallimat pitää
siellä kaikenmoisia kokouksia, kunhan ne maan eiwät ole epiisi-
tvcellisiii. He tekiiviit ailvan oikean periaatteen mukaan, että kan-
salla pitää olla huwitusta ja hauskutusta, ett'ei se alinomaa
tahdo weisata ja rukoilla eikä yhtämittaa kuunnella käännytys-
kertomuksia. Tupakanpolttokin on sallittu Victoriasalissa, ja
tämä on suuri myönnytys Englannissa. — Liian ohut terä tyl-
syy pian, ja koko muntkilaitoksen kuten erään yksipuolisen pie-
tisminkin historia on »vastustamattomana todistuksena siitä, että
liikanainen hengellisyys liiankin pian muuttuu hillitsemiit-
tömimmiiksi lihallisuudeksi. Halu seuraan ja hullutukseen asuu
poistamatonnll ihmissydämmessii. Kysymys on maan siitä, josko
tätä tarlvetta tahtoo tyydyttää jalolla lamalla, tahi josko tah-
too odottaa, kunnes se muodostun raa'aksi petomaisuudeksi. „Pe-
lllstusarmeija" tekee määrällistä leikkiä, tarjotessaan illat pitkät
ihmisjoukoille kiitoslauluja ja synnintunnustuksia huiviksi. Joh-
tajat, herrat, huomaamat luultamasti, ett'ei tämä ajan pitkään
kelpaa, ja sentithden omat he panneet toimeen teaaterikujeita ja
paljasta humbngia rukouksista, synnintunnustuksista ja käiinny-
tystertomutsista. Tämä on määrällinen seikka. Joka ihmis-
luonnon tuntee, ei moi ennustaa mitään hytviiit tästä. Tästä
kuttenktn enemmin tuonnempana.

Monet tuhannet wieraat eiwät jääneet tulematta Victoria-
saliin, sittenkään kun yleisistä niiytäntöpidoista oli poistettu
kaikki sopimattomuus ja epiisitveellisyys. Ilmiin tuli, että kansa
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oli tyytywiiinen, kunhan heille annettiin jotakin aatteellista.
Mutta wieliipii mentiin askel eteenpäin. Minun ystälviini ker-
toitvat nimittäin, että muutamia piiilviii sitten näytettiin Vic-
toriahallin näyttämöllä Bunyanin „Kristityn matkustus" nel-
jässätoista näytöksessä, ja että tuhansiin nouselva lviienftaljous
äänetönnä seuraa kummallisen näytelmän kulkua. Tätä ivas-
taan »voisi olla yhtä ja toista sanomista. Kaikessa tapauksessa
owat „passioniniiytännöt Oberammergau'ssa", joissa esitellään
ristillä kuolewaa waftahtajaakin, wielii arweluttawampia. Minä
puolestani toiwotan onnea tälle englantilaisten weljien keinolli-
selle „keksinnölle" tällä keinoin johtaa etvankeliumin ajatuksia
rahwaasen, ja minä kehoitan heitä iloisesti: „jatkakaa!"

Katsokaapas, tuossa kiwuloinen englantilainen tyttö, joka
ei woi mennä huoneestansa pois eikä siis käydä terivehtimiissä
köyhiä ja kurjia ihmisiä. Mutta hän tahtoo kuitenkin mielel-
länsä jotakin tehdä ja hän rukoilee tvaloa Jumalalta. Ia sitä
hän saakin. Kohta on hän innokkaasti toimessaan neuloen luo-
pumattomilla langoilla suuriin lvalkoisiin tvillapeitteisin ihanin
raamatunlauseita, niinkuin 1 Mos. 3, 15. loh. 3, 16 tahi
Matt. 18, 11. Niimitt peitteet joutuivat sitten sairashuoneisiin
Joka tietää, kuinka niissä on laita, joka etenkin tuntee, kuinka
pitkälliseltä aika paranemassa olewasta tuntuu, hän ymmärtää,
kuinka suureksi hyödyksi niimiit lämpimät raamattupeitteet owat
ci ainoastaan ruumiille, maan myöskin elämää ja matoa hi-
moitsemalle sielulle, ja etta ne neumolvat monelle kadotetulle
pojalle ja tyttärelle tien kotiin.

Siunattu olkoon myös se englantilainen tyttö, joka ensiksi
teki sen sytviin ja yksinkertaisen päätöksen, että hän jota päimä
ilahutti sairaita muutamassa sairashuoneessa tuomassa heille
tuoreita tuttia. Tämä jumalallisen suuri lapsen ajatus on sit-
ten tullut täytäntöön sadoissa englantilaisissa sairashuoneissa,
— ehkäpä meillä Saksassakin? — Kukka — kuinka pieni esine
tämä kuitenkin on! Miljoonittain niitä lakastuu, eikä yksikään
ihminen pidä niistä miiliä, ja totsia miljoonia nähdään tosin/
mutta ei kukaan niistä iloitse. Heidän omistajainsa sydämissä
on liian paljon hymyyttii tahi ne omat turmeltuneet ja kuihtu-
neet liiallisesta itsekkäästä nautinnosta. Kuinka wähän kuiten-
kin kukassa on, ja kuinka paljon siinä sittenkin on sairaalle ja
surkastuttialle, se on elämän sanansaattaja knoleman huoneessa,
sydämellisen rakkauden sanoma yksinäiselle ja hyljätylle. Minä
näin erään jalon naisen kiiwelewiinto iselta sairasnmoteelta toi-



85

selle jokaisen ääreen asettaen pienen astiallisen kukkia ja jokai-
nen sairas sai osaksensa osaaottaivaisen katseen tahi jonkun sa-nasen. Wielii näen minä kuolewan pienen saksalaisen ty-
tön, jonka lvanhempien, jotta olitvat siirtolaisia, täytyi jättää
jälkeensä sairashuoneesen; minä näen imeläkin' tuon yksinäisen
lapsen kuolemaisillansa tarttuman kädellänsä malkoiseen ruusuun
ja onnellinen hymy huulillansa nukkuman kuoleman uneen.
Minä näen imeläkin ivanhan juutalaisen malkoisine partoi-
nensa ja hiuksinensa. Hän oli paennut Weniijiiltii kuolluksensa
Lontoossa saksalaisten sisarien hoidossa. Hänelle annettiin mihko
kärsimyskukkia lisäämällä muutamia sanoja Kristuksen kärsimyk-
sestä. Jo ennenkin oli Kristuksen rakkaus lviihitellen maikutta-
nut hänen sydämeensä. Mutta tällä hetkellä malui runsaasti
kyyneleitä hänen silmistänsä, ja hän sanoi hitaasti tvetiien sy-
miiiin henkeänsä: schalom, schalom, schalom! (rauha, rauha, rau-
ha!). — Minä näen mielii tamattoman kauniin englantilaisen
laimapojan, joka oli pudonnut mastosta Westindia-tokassa ja
katkaissut molemmat jalkansa, mutta jonka sydän mielii oli pe-
rin turmelematon. Kun nainen hänelle ojensi tvihkon ormokkia,
ilosta riemuiten hän sanoi: „Tänlaisia kukkia kasmaa totona
meidän puutarhassa; moi, kuinka minä olen iloinen! Nyt tulen
minä kohta jälleen kotiin!"

Jospa kuitenkin rikkaat ihmiset tietiiisimiit, kuinka suurta
taimaallista riemua he moisimat saada aikaan, jos tahtoisimat
uhrata hiukkasenkaan halpa-armoisista rahoistansa! Jospa he
tietiiisimiit mitä puhdasta ja suloista iloa he itse moisimat saada
nauttia, jos he tällä talvalla tahtoisimat ilahduttaa ja mirmoit-
taa kärsimiä ihmisiä! Jospa etenkin ne tuhansittain tuhannet
nuoret naiset, jotta joutilaina seisomat torilla kuluttaen hukkaan
aikaansa kurjalla turhamaisuudella, samalla kuin maailma hei-
dän ympärillänsä on täynnä sydämiä, jotka janoamat pisaraa
rakkautta, jotka janoamat ainoata pientä todistusta siitä, että
edes joku mielii täällä maan päällä heitä ajattelee, — oi, jospa
sen tietiiisitvitt, kaikki nämiit ihmiset, joilla on niin yltäkyllin
rahoja, kunniaa, neroa ja aikaa, — niiyttiiisipä tämä maailma
kohta toiselta! Jumalan kiitos, sen tietää moni ei ainoastaan
Englannissa, maan myöskin Saksassa, eikä heidän nimensä ole
kirjoitetut ainoastaan taimaassa; eipä suinkaan, ne loistamat
maassakin mitä kirkkaimmassa matossa. „Mutta kussa ne yh-
deksän omat?" —

Mitä etenkin parempien säätyjen" kristillisiin naisiin tn-



86

Lee, uskaltamat he Lontoossa ryhtyä semmoisiin asioihin, join-
moisiin heidän saksalaiset sisarensa eiwät koskaan »voisi koskea.
Kauheimmissa pesäpaikoissa, joita ei tarkemmin woi kertoa
maan jotka silveellisessii suhteessa omat sellaisia likamiemitreitii,
että ne muistuttamat kauheimpia kertomuksia manhasta Ro-
inasta, — näissä kortteereissa saattaa tamata moisia, jotka
Uusi Testamentti kädessä kiilvelelviit huoneesta totseen etsimässä
kadotettuja. Min öisissä kokouksissakin, joihin langenneita naisia
kutsutaan, näkee naisia korkeimmista säädyistä ojentaman pelas-
tusta semmoisille, jotka omat alentuneet lähelle eläinten kantaa.
Minä en kerro tätä kehoittaakseni sitä suorastaan seuraamaan. Me
olemme nähneet, että englantilaisen luonne ja englantilaisen elämä
sallii paljon semmoisia asioita, jotka omat naisilta kielletyt, ja kiel-
tää paljon, jotka meillä taas omat sallitut. Monet ilmiöt kris-
tillisen elämän alalla Englannissa tuntuivat meistä suorastaan
sopimattomilta, kun meillä on ainoastaan kertomus paperilla
niistä; mutta ne tuntumat paljon luonnollisemmilta, kun me
näemme ne sillä alalla, missä ne omat alkunsa saaneet.

Tosin on paljon myöskin ehdottomasti hyljiittiiwiiii
johonka mina luen ilman armoa naisten saarnaamisen.
Kumppalini ja mina tulimme Lontoon itäisestä osasta svuren
rakennuksen luo, joka oli melkein teaaterin näköinen. Mahdot-
toman suurella paperilla oli ilmoitettu: „Tiiällii laulaa Mr.
Parker ja saarnaa Miss Parker tänä iltana k:lo 8." „Mei-
diin pitää mennä sisään", sanoin minä tietysti, ja niinpä teim-
mekin. Me tulimme hymin suureen saliin, johonka mahtui kaksi
tuhatta henkeä; perällä oli lama, joka ulottui mahtaman suuriin
urkuihin. Withitellen tuli huone täyteen kirjatvaa joukkoa. Il-
keimpiii roistonaamoja niikt jaloimpain ja hienoimpain kasmojen
mieressii. Kumppalini kertoi, että rikas, kristillinen oluenpa-
nija, — jollen määrin muista, on hänen nimensä Chairington
— oli rakentanut ja hartausharjoitutsia Marten sisustanut tä-
män rakennuksen; että sama mies paikka paikoin köyhimpiin
kortteereihin oli toimittanut loistamia ramintoloita biljardilleen,
luku- ja musiiki-huoneineen. Näissä ramintoloissa saamat kaik-
ki, jotka käyttäytyivät siilvosti, mitä parhaimman raminnon hy-
min halmasta. Ainoastaan päihdyttiimiii juomia (siis olutta-
kaan, jonka ansio perustajan koko rikkaus on) ei saa. Omena-
lvitntii, limonaatia, maitoa ja muuta senlaista ou siellä sitii-
mastoin saatamana miellyttämässä muodossa erinomaisesti wa-
likoidusta Varastosta, johonka Vakuutukseen tulin omasta koke-
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muksestani. Pääsy kaikkiin äsken mainitsemiini huoneisin on
mapaa. Minun kumppalini sanoi minulle, että niimiit laitok-
set omat tehneet sangen hylviin ivaikutuksen satoihin rappiolle
joutuneihin ihmisiin, ja sehän onkin luonnollista.

Mutta palatkaamme „jumalaupalweluspuheesemme". Emme
kauan tarivinneet istua, ennenkuin uruista alkoi kuulua sydäntä
sulattama esisoitanto. Sitte esiintyi mustapartainen ja jokseen-
kin siimonaamainen herra ja esitteli itsensä Mr. Parteritsi.
Hän piti rukouksen, joka ehkä olisi ollut mieltä ylentiilvä, jollei
se olisi ollut niin tumattoman pitkitmeteinen. Mutta hän alin-
omaa matki samoja Harmoja lauseita loukkaamalla lamalla, ja
luntinpa oikein helpottamalta, kun hän mihdoin sanoi „amen".
Nyt tuli paras osa nimittäin laulu. Jumala oli tosin antanut
tälle miehelle harminaisen laulu-äänen, ja se ansaitsee ainoas-
taan kiitosta, että hän sitä tahtoi käyttää kunniaksi Jumalalle
joka sen oli hänelle antanut, ja ihmiskumppaniensa iloksi ja
mielenylennyksetsi. Hän lauloi siis useita hymniä hymin yle-
tviillä lamalla, eikä siis sellaisessa galoppi-tahdissa, joka tatval-
lisesti on mallalla englantilaisten kirkkolaulussa. Mutta me
lauloimme taitomme mukaan loppusiikeet, sitten kuin yhdellä
pennyllii olimme ostaneet . itsellemme pienen laulukirjan. Tämä
kaikki oli siis, niin kuin pitikin. Mutta nyt piti Mr. Parker
johdannoksi seuraamaan lauluun pienen puheen, jonka piiiisisiil-
lys oli seuraama: „Se laulu, joka nyt seuraa, on Moody'n
tekemä; se on erinomaisen ihana ja se on jo usein tehnyt ih-
meitä. Eilis-iltana tätä hymniä laulettaessa heräsi kolme nuo-
rukaista kuolemasta elämään. Sittemmin niiyttiiytywiit he
tässä lamalla. Minä toiivon Jumalan kautta, että tämä laulu
tänäkin iltana näyttää tenholvoimansa. Ajatelkoon kukin teistä,
jotka ette mielii ole pelastetut, itseksensä todenteolla, jos ehkä
hänenkin Damaskushetkensii lyö juuri nyt, kun tätä laulua lau-
letaan." Nyt lauloi hän laulun, jonka nuotti todellakin oli
sydämeen käypä ja unhottumaton. Joka tviirssy loppuu näillä
ihanilla sanoilla: „lak6 ms a8I ani!" (Ota minut sellaisena,
kuin olen!), siis uiman emunkeelisesti ju kristillisesti. Mutta
nyt toi hän esiin koko laitoksen taidetemppuja meitä liikuttaak-sensa. Ne monet äiinenmaihdokset ja miiristykset, joita herra
Parker laulussansa käytti kertoessaan siiettii: iu6 3,8

I am", tuntuimat minusta, lviihimmin sanoen, tuskin mieltä
ylentämiltä. Mutta sitten antoi hän merkin urkujen soittajalle,
joka tuli hänelle apuun milloin wienosti ja haaweksiwasti, mil-
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loin toto miimmeisen tuomion jyrinällä säestäen; sitten komensi
hän: „I^aäi6B onl^!" (ainoastaan naiset!); sen jälkeen: „(^ent-
16N6U onl^!" ja siten alinomaa jotakin uutta ja aina kuiten-
kin samat sanat: «lako mo a8I am". Näistä ponnistuksista
huolimatta ei kukaan ilmoittautunut lamalla, joka suinkaan ei
ollut kummallista, jos englantilaisilla tämän toimituksen kes-
täessä oli samat tunteet kuin saksalaisella papilla. Nyt seurasi
rukous, jonka kestäessä kaikki läsnäolijat olimat polmillansa.
Välittömästi tämän rukouksen jälkeen herra Parker ilmoitti,
että hän ja Miss Parker huomenna liihtisitviit pitkittämään
ewankeliuminlewitystointansa Brightoniin. Viimmeiseksi oli
hänellä anneltalvana sekin tieto, että herra Chairington ilois-sansa siitä, että tässä salissa tiimi yhä edelleenkin lukuisasti
Mäkeä, oli päättänyt repiä sen alas, ostaa sen ympäristöllä ole-
mat rakennukset ja rakentaa saarnahuoneen, jonkalaista ei
olisi koko maailmassa. rillit!" — Amen, Amen! —

Halleluja! — »V^ — „Victoria!" kajahteli sadoista
karkeista ja hienoista kauloista. Minä olin jo tullut armoste-
lemalle tuulelleni ja minusta tuntui tuo hurskas kehuminen
paljon inhottamammalta, juuri sentiihden että se oli oleminansa
hurskasta. Kuitenkin minä mielii siesin tätä hetkisen, koska
herra Parker oli sanonut, että hänen sisarensa nyt puhuisi
muutamia sanoja liisnä-olemain herätykseksi. Aiman oikein,
tuossa hän jo seisoikin, noin 30 muoden lvanha tyttö, osoittaen
semmoista rohkeutta, että se minua kauhistutti. Mutta hän ei
edes riipiihyttiinyt silmiänsä. Tällä naisella oli jokseenkin kor-
keapiirteiset kaslvot, ja hänen äänensä kajahti hymin joka piii-
tviiiseltii. Mutta maikka hän olisi ollut kaunis kuin enkeli ja
maikka hänen äänensä olisi sointunut kuin enkelin ääni, olisin
minä kuitenkin ollut suutuksissani siitä, että nuori, suuresti it-
serakas naisolento täällä toi tarjolle todellisia tahi luuloteltuja
kristillisiä kokemuksiansa kahdelle tuhannelle ihmiselle molempaa
sukupuolta kaikista kansanluokista. Tämä ei ole ijankaikkisuu-
teen saakka ei naisellista eikä kristillistä, sanottakoonpa siitä
mitä tahansa. Minä en sentiihden kestänyt tätä kauempaa ja
minä sain tarpeekseni jo alusta: „Minun aineeni on: muoret.
Minä tahdon teidät miedä ylös Jumalan rakkauden »valoisille
kukkuloille; minä tahdon näyttää teille, mitä hän on tehnyt mi-
nun sielulleni ja mitä hän tahtoo tehdä teidän sieluillenne. Mi-
nun tekstini on Korkeassa »veisussa, luk. 7, m. 11 ja 12:
„Tule, minun ystämäni, käykäämme ylös muorille!""
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— Mitä minuun tulee, menin minä ulos kadulle ja kiitin Ju-
malala siitä, ett'ei se ollut minun vaimoni tahi tyttäreni, joka
tuolla sisässä puhui. Minä ihmettelin ankaran apostoolin kiel-
lon viisautta: „Teidiin vaimonne pitää seuraknnissaääneti oleman". — Mutta aivan toisin ajattelin minä mie-
hen laulusta, jonka olin kuullut. Jos kaunis ääni on iha-
nimpia Jumalan lahjoja ja jos kaunis ääni vaikuttaa melkein
tcnhoovalla voimalla sydämiin, — minkiitiihden semmoinen ääni
ei voisi ruveta evankeeliumin palvelukseen? Englannin ja
Amerikan kristityt ovat aikaa sitten jo antaneet käytännöllisen
ja toteutetun vastauksen tähän kysymykseen. Eipä siinä kyllin
että harjoitetut köörit katoolisten messujen tapaisissa jumalan-
palveluksissa valtiokirkon tuomiokirkoissa esittävät arvokkaim-
pia mestariteoksia, — ei niinkään, myöskin herätyskokouk-
sissa tehdään kaikkialla kauniit äänet Jumalan enkeleiksi ja
palvelijoiksi. Onhan Moody'n menestys maailman mainio;
mutta kaikkialla Englannissa huomaamme pyrittävän laululla
kohottamaan enimmin rappeutuneita ja syvimmälle vajonneita
ihmisiä lähemmäksi korkeinta ja ijiiistii ihanteiden maailmaa.
Ia tässä on kyllä nainen yhtä hyvin paikallansa kuin mieskin.
Minun mielestäni on oikein erinomaista, kun esim. Englan-
nissa kokoovllt kaikkein köyhimpiä ihmisiä antaaksensa ensiksi
lämpimällä kädellä näille nälkään nääntymäisillään oleville run-
saan ja voimakkaan aamiaisen ja sitten laulaatsensa heille
jotakin. Maan ylhitisimftien ja jalosukuisimpien naisten ja
herrain joukossa löytyy sellaisia, jotka eivät ole liian ylpeitä
tekemään tätä rakkauden työtä. Tämä onkin yksi Englannin
pelastavista käsistä", ja minä luulen että meillä on siitä
opittavaa.

Me saksalaiset olemme, kuten sanotaan, maailman enim-
min musiikiin taipuvainen kansa. Olkoonpa kuitenkin miten
tahansa, vaikuttaa ihana musiiki meidän köyhiin varmaankin
yhtä paljon kuin Englannissakin köyhiin. Näemmehän että yl-
häinen ja alhainen rahvas suoraan sanoen jumaloitsee
ten maailman primadonnaa", niin että valjastavat hevoset
hänen vaunujensa edestä itse tvetiiiiksensä niiden asemasta, niin
knin muutakin samanlaista häpeällistä sopimattomuutta. Kui-
tenkin nähdään tässä, mitä musiiki voi aikaan saada. Mutta
mitäpiihiin siitä olisi, jos ne kristityt, jotka ovat saaneet iha-
nan äänen, tahtoisivat käyttää sitä lesuksen palvelukseen —

eiiviitköhiin he voisi tulla hyvinkin vaikuttaviksi evankelistoiksi?
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Eiköhän tässä olisi tie amoinna emankeeliumin leivittämistä
warten rahmaasen. Eimiittöhiin ihanat hengelliset laulut tosin-
kaan olisi Jumalan enkeleinä, jotka lempeästi ja Hiljaan lvai-
kuttllwat sydämeen? Minkiitähden eiwät nuoret naiset saisi
muualla kuin ainoastaan perheseuroissa ja atateemiain musiiki-
iltoina sallia kuulla iiiiutänsä, jonka he owat Jumalalta saa-
neet? Minkähiintiihden meillä on niin muikeata koota äänilah-
jaisia henkilöitä korkeammista säädyistä kirkko-kööriksi? Niin
miksikä? Minun mielestäni on kaunis ääni leimiskii, jonka
käyttämisestä omistajan kerran tulee tehdä tili, yhtä hymin kuin
niistä rahoista ja omaisuuksista, jotka Jumala on hänelle suo-
nut tässä elämässä. Tässä pitäisi kristillisten tirehtöörein tulla
llivuksi tuumien, mitä tässä suhteessa olisi tehtiitvii. Heidän tu-
lisi itsekseen tuumia, josko ehkä ihanan, kristillisen hengen elii-
hyttiimiin musiikin kautta möisi muikuttaa niitten sydiimmiin,
jotka eiwät tahdo kuunnella pitkiä saarnoja. Tietysti täytyisi

tätä kaikkea tehdä ilmaiseksi ja ilman rahatta. Myöskin minun
mielestäni lvoitaisiin ei ainoastaan tvarsinaisia jumalanpaltve-
luksill ja liturgioja, ivaan myöskin niin kutsuttuja tieteellisiä ja
kansantajuisia luentoja pidettiiissii, ja useissa muissakin tilai-
suuksissa, sekä alussa että lopussa laulaa joku kaunis klvartetti.
Silloinhan warmaan woisi tietää saaneensa jotakin hywiiii
waiwoistansa. Voi kuinka kuiwaksi ja proosalliseksi, kuinka wii-
rittömiiksi ja soinnuttomaksi me saksalaiset protestantit olemme
enimmäkseen tehneet uskonnon, waikka ewankeeliumi kuitenkin on
paljasta runoutta. Enkelien laulaessa se tuli maailmaan; myös-
kin saattaa se laulamaan kaikki ne, jotka sen oikein kiisittiiwitt.
Eitä meille ole sanottu muuta tulewaisista jumalanpalwelutsista
taitvallssll, tum etta kaikki on paljasta musiikia ja laulua.

Kuitenkaan emme mielii ole taimaassa, maan Lontoon
itäisen osan kaduilla, joilla, kun kaasun lvalo on pitimiin ma-
toksi maihtunut, elämä suinkaan ei ole taimaallista. Oltuamme
Parkerin kokouksessa oli kadulle tullut mielii enemmän mäkeä.
Mutta minkälaista mäkeä! Siellä tvilisi itsensä myymistä harjoit-
tamia naisia; — sadoittain näki näitä kurjia olentoja, joiden jou-
kossa oli 12—13 muotista lapsia. Heitä olimat tahtoneet ottaa
kädestä miediiksensit mukaansa. Voi, älköön kukaan tuomitko
näitä sylviille »vajonneita! Kuinka moisimatkaan lapset, jotka
kasmamat semmoisessa kaupungin-osassa, jotka aamusta iltaan
saakka näkemät semmoisia kauheita asioita, joilla ei ole aamis-
tustakaan perhe-elämästä, jotta enimmäkseen eiwät käy mitään
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koulua, eiwät näe eiwättä tuule mitään tristin-opista ja simeel-
lisyydestii, — kuinka ivoisimatkaan sellaiset lviilttiiii pahetta?
Eipä olekaan ihmeteltämä, jos he lankeemat; ihme on, jos he
lankeemuksesta säilyivät.

Kas tuossa rahalle alttiita naisia, joista osa hiiilyttelee
soihtuja käsissänsä, kaikki enemmin tahi mähemmin juomutsissa,
tutka puoleksi tahi kokonaan hajallaan, — niin tanssimat he
hurjasti kuin raimottaret, melkein tcnhomoimalla temmaten mu-
kaansa miehiä ja nuorukaisia, laajoissa piireissä muutamien
soittomiesten ympäri, jotka soittamat inhottamia malssinuotteja.
Toden totta, me olemme Sodomin kaduilla; ei mitään puutu.
Ia kuitenkin on täällä jotakin toisin. „Sata »vanhurskasta"
on keskellä tätä Sodomia, eimiitkii he ainoastaan ole siellä,
ivaan he myöskin pyhässä innossaan owat toimessa heittäen
sylvimmälle Vajonneille pelastusnuoraa heidän perikatonsa kui-
luun. Kuinka tätä tehdään, sen olemme jo ennen maininneet;
siitä on useinkin paljon kirjoitettu.

Mutta mitäs tämä on? Etäältä kuuluu iloinen raikas
marssi ja Voimakas laulu. Luulisi sotamiehiä oleman tulossa,
ja tämä onkin jotain senkaltaista. Keskelle pakanallista saas-

taisuutta marsu liehumin lipuin pataljoona pelastus-armeijaa.
Minä en moi kieltää, että tässä oli jotakin ylewiiii. Oli aiman
kuin Jumalan kaupunki heti tahtoisi rumeta julkiseen taisteluun
Jumalan »vihollista Babelia ivastaan. Valssimusiikin täytyi
antaa tilaa pelastusarmeijan musiikille", sitten lakkasi miim-
memainittukin. Rahmas lakkasi tanssimasta ja meluamasta ja
tunkeusi parmittain pelastus-armejan" pienoisen joukon ympä-
rille. Vanhanpuoleinen päihtynyt nainen huusi pilkallisia sa-
noja. Mutta häntä löi nyrkillänsä masten naamaa komakou-
rainen, raakamainen merimies niin, että hän meni tiehensä Me-
risenä ja ulisten. „Sen lohikäärme," sanoi merimies, „jollet
sinä tahdo kuunnella, niin moithan sinä madella rotkoosi. Täy-
tyyhän jokaisen saada puhua, maikka hän puhuisikin tuhmuuk-
sia!" Se oli oikein englantilaista.

Tällä kertaa emme tahdo tutkistella, kuinka paljon jär-
jellisyyttä tahi järjettömyyttä pelastusarmeijan sotamiehillä oli
kuunneltawllksi tarjottalvana, koska me kohta tulemme heitä ter-
lvehtiimäiin heidän omaan piiiikortteeriinsa. Mutta mennessäm-
me pois kuulemme me yhden näistä pelastetuista" kaikumalla
äänellä sanoman: „Mmii olin repaleretku, eikä minulla ollut
muuta kuin ryysyjä, niinkuin useimmilla teistä nyt; mutta nyt,
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kun olen pelastettu, elän minä kuten gentleman ainakin ja mi-
nulla on ioka päimä lammaspaistia pöydälläni." Tämä uskon
hedelmä teki tietysti sytviin »vaikutuksen kuulijoihin.

Edellä olemme jo huomauttaneet, ett'ei leikillisyyttä puutn
missään tilaisuudessa Englannissa. Sitä huomaa jumalanpal-
tveluksissllkin. Siitä pitämät huolta jo ne monet pienet lapset,
aina kapalolapsesta saakka, joita kyllä mielettömästi kuljetetaan
mukana. Minä näin noin kolmen muoden ikäisiä lapsia, jotka
kl-3F6r Lookinsa edessään aina niiyttiivät etsimän tarmitta-
lvaa paikkaa ja hymin pyhän- ja juhlallisen-näköisinä olimat
löytiiminiinsii sen. Jotkut tekimiit joksenkin selmiisti kuulumia
muistutuksia papista ja muista. Mutta se ei metiinyt min-
käänlaista huomiota puoleensa. Englantilainen on kirkossa pal-
joa suuremmassa määrin kuin me ja ehkä liiaksikin at liouiss. o. kotoisasti rattoisa. Mutta myöskin tänä yönä, heittiies-
siini silmäyksen»' alhaisen miiestön kauheaan pimeyteen ja kuilui-
hin, huomasin minä sylvimmiin kurjuuden rinnalla iloisimmat»leikillisyyden. Tuossa esim. seisoi kaasulyhdyn alla mies, jolla
oli monta koppaa kaikenlaisia eläimiä, joita hän kotvalla äänellä
kaupitteli. „Tämit ktssa pyytää kaikki rotat sinun huoneistasi
neljä kertaa neljässä kolmatta tunnissa; eikä sinun tarmitse
muuta, kuin olla sille antamatta ruokaa. Jos mielii yhden
miikon kuluttua ainoataan rottaa olisi neljän seinäsi sisäpuolel-
la, niin minä rupeen maikka orjaksesi ja mielii lisäksi lahjoitan
sinulle tämän papukaijan, — jollen minä jo siksi ole myynyt
sitä. Kissan huusi mihdoin 1 shillingistä 7 pence'stii nainen,
jonka sääty oli jokseenkin epätietoinen; hän otti pedon lempe-
ästi syliinsä ja silminniihtiilviisti se tuli hymin toimeen uuden
haltijansa huostassa. — „Katsokaapas tätä millakoiraa! —

Kuka tahtoo ostaa sen? Viisi shillingiii ci ole siitä liian pal-
jon; se oppii kaikki ihmisen konstit neljässätoista päimässii.

Katsokaas maan, se syö jo molemmilla käsillään niinkuin täy-
dellinen gentleman!" Ia se soikin todella, käyttämällä molem-
pia etukiipälöitiiiin, niin somasti, että useimmat saksalaiset moi-
simat oppia siltä syömistaitoa. Vihdoin tuli sillekin ostaja,
joka siitä antoi Manhan taskukellon puhtaan rahan asemesta.

Sillä talvoin olin Vähitellen tullut jokseenkin uuwuksiin;
mutta Väsymätön seurakumppalini kehoitti, Vielä tviimmeiseksi
menemään tuaraskortteeriin. Mutta hän muistutti minua
panemaan kelloni ja kukkaroni samaan taskunn ja pitämään kä-
teni siinä. Me tulimme pimeälle kadulle. „Mikithiin tuo suu-
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ri, »valaistu huone tuolla on?" kysyin minä. „Se on kaikkein
pahimmanlainen tanssi-huone. Sinne ei lasketa ketään sisään,
ennen kuin hän etehiseen on pannut weitsen, rewolwerin, miiki-
puukon tahi muun murha-aseen, joka hänellä ehkä sattumalta
on mukanansa. Ilman tätä warowaisuuskeinoa tapahtuisi siellä
yhtämittaa murhia ja tappoja; (tverinen) „werinen
nyrkki, »verinen nenä, lverinen silmä" on joka kolmas sana eng-
lantilaisen alhaisen lviiestön suussa, ja jo sillä on, surullista
kyllä, hywii syy käyttää tätä sanaa niin usein". — Tullessam-
me ivarasklltujen nimellä tunnetuille kaduille, tapasimme me
katusaarnaajan, joka erämaan saarnaajan talvoin huusi woiwot-
teluansa kadotetun maailman yli, waikk'ci hänellä ollut muita
kuulijoita kvin tvcmha waimoihminen ja tuusitvuotias lapsi.
„Oltaa nyt »aroillanne !" sanoi kumppalini, kuin poikkesimme
pimeälle korkeitten huoneitten ympäröimälle kadulle. Mieleni
tuntui wähän kolkolta. Heti tulikin hylyin kohteliaasti mies,
jolla oli ainoastaan kurjia nutun ja housujen jätteitä yltänsä,
ja sanoi: „Hywii herra, teidän waatteenne owat tahraantuneet
»valkoisiksi". Hän lvalmistautui minua pöllyttämään ja samalla
epäilemättä ottamaan saalista minun taskuistani. Kumppalini
kyllä tarkoitti hänet pois loivasti huutamalla: „?oIi86mon!"
jonka jälteen repaleinen mies katosi; mutta kimeä lvihellys kuu-
lui ja samanlainen mastans tuli useasta pimeästä nurkasta.
Minä tunsin kylmän miiristyksen ruumiissani, mutta minulla
ei ollut kyllin rohkeutta ilmaistakseni pelkoani. Siten jatkamme
me maellustamme. Tuolla keskellä katua istuu tulikouran ym-
pärillä, joka on tulisilla hiilillä, pieniä poikia ja tyttöjä paista-
massa potaattia ja kastanjoita. He omat niin iloisia, kuin ai-
noastaan lapset moiivat olla, sillä heidän illallisensa on »val-
mistumaisillaan. Mutta näitten niilistyneitten lasten riemu
tuli äärettömäksi, kun minä heitin muutamia pencinkappaleita
heidän syliinsä.

Me pistiiysimme parissa tahi kolmessa englantilaisessa
doaräiuF Koußo'ssa ja tahdoimme uskotella, että meillä oli siellä
jotain tekemistä kysymällä, josko siellä oli ketään saksalaista.
Meidät tarkoitettiin tosin nauramalla ulos, mutta saimme kui-
tenkin aikaa heittää silmäyksen näihin salaperäisiin huoneisiin,
joidenka kaikkien perällä kamiinissa oli takkamalkea, — ainoa
malo, mikä koskaan loisti tässä kauheassa pimeydessä. Niin,
kauhea siellä todellakin oli näky. Ihmisiä molempaa sukupuolta
ja kaikenikäisiä, melkein kaikki kurjimpiin repaleisin puettuina,
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monet juomuksissa, toiset mielii juoden ja pelaten, seisoi, istui
ja makaili siellä selasin. Muutamia „siinkyjii" ja „istuimia"
näki pitkin seiniä ja suurella paperilla oli ilmoitus: „Tiiiillä
maksaa yönwietto V2pennyii"; joka tahtoo tuolin sna maksaa
yhden pennym; istuin maksaa kaksi, muode kolme pence'ii.

Minä ivoin tuskin hillitä kyyneleitäni, nähdessäni tätä
ihmiselämän kurjuuden sylvyyttii. Jospa kaikki niimiit ihmiset
moisimat kertoa kaikki, mitä heille oli tapahtunut, ennenkuin
olimat tulleet tähän helmetilliseen paikkaan, — mikähän romaani
siitä tulisikaan! Mutta minä pelkään, että pieni sana: dianä^
(palomiina) useimmissa tapauksissa olisi selityksenä kauheaan
armoitukseen.

Minä olin iloinen, jälleen tultuani raittiisen ilmaan. Me
menimme nyt takaisin cityyn, istuen korkealla ratamaunujen
katolla. Meidän allamme oli melu ja hälinä, niin tuin mark-
kinoilla. Ia kuitenkin oli puoliyö kohta käsissä. Vasta ci-
t^'ssii oli Hiljaan, mutta minun sydiimmessiini ei. Mitään
unta ei tahtonut tänä yönä tulla silmiini. Minun uupuneit-
ten, suljettujen silmieni edessä hyppeli edestakaisin kauheita haa-
muja. Ia kaikki niiiniit onnettomat, symälle »vajonneet ihmiset,
he olimat kuitenkin ihmisiä yhtä hymin kuin minäkin, ju yhtä
hymin kuin minut oli heidätkin Golgatalla »vapahtanut sama
Vapahtaja, joka armossansa jo aikaa sitten kallistuen minun
puoleeni lausunut toimotuksensa: „Rauha olkoon sinulle;" —

Saammekohlln me mielii kerran kristallikukkaan joen rannalla
lesuksen istuimen edessä tatvata näitä kauheita haamuja Ju-
malan lapsiksi julistettuina. — Sitä minä en, hnolimatta kai-
kesta, tahdo epäillä.

3. „Walo loistaa Pimeydessä".
Niitä, jotka eteliistiipiiin matkustamat kauniiden Sout-

hamptonin merenlahdelmaan, tertvehtiiii länsirannalta palatsin-
moinen, mahtaman suuri rakennus, joka on keskellä somaa puis-
toa. Se on Victoria-lloußo, suurenmoinen laitos sotamiehiä
Marten, jotka sairaina ja kurjina tulemat takaisin Intiasta
täällä rakkaassa kodissa hoidettamiksi, kunnes he tulemat ter-
meiksi. Eiköhän iloinen rohkeus täytä heidän sydämmiänsä, kun
he näkemät tämän rakennuksen jiittiiessiinsä isänmaansa palmel-
laksensa määrällisillä itämailla! Ensimmäisenä aamuna, jolloin
olimme Englannin maalla, tulimme me tähänkin kallisarmöiseen
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turmapaikkaan. Se on ainoastaan Pyssyn kantaman merran
Aeäel^-^dde^stii. Se on yksi maailman runollisimpia ja
suurenmoisimpill raunioita. Tämän minä kirjoitan siinä tar-
koituksessa, että kukin, jolla on muutaman tunnin merran ai-
kaa Southamptonissa, kälvisi siinä paikassa metsän kaunista-
milta raunioilta luodakseen katseensa siniselle merelle, jonka ete-
lässä rajoittaa oimallinen Vightin saari. Mutta kuitenkin
myöskin Victoria-Lonß6^ll ja sen oimallisia laitoksia sotamiehiä
ja upseereja Marten täytyy myöskin käydä katsomassa. Tämä
miljoonia maksama turtvalaitos on omituinen Englannin oloille.
Se kertoo niistä mahdottoman suurista rikkauksista, jotka omat
kokoontuneet tälle saarelle; mutta se kertoo myöskin, kuinka käy-
tännöllisiin ja ihmisystälviillisiin tarkoituksiin englantilaiset näitä
rikkauksia käyttämät. Sillä sellaisia suurenmoisia laitoksia, kuin
me täällä näemme, on Englanti täynnä, ja tviihimminkin tur-
sas saksalainen moi tässä kohtuudella kadehtia Englannin rik-
kautta.

Joka puolella on laitoksia, joilla on äärettömiä maroja
ammoin ajoista saakka. Minä huomautan maan Oxfordin
25 collegista, jotka yhteensä muodostamat ihanan, göötiliiiseen
malliin rakennetun kaupungin ja joissa on monelle sadalle yli-
oppilaalle sangen loistamat turmakodit. Minä huomautan
Greenmich-hospitaalista inmaliideiksi joutuneita merisotamiehiii
warten; sillä ei ole wiihempäii, kuin noin kuusi miljoonaa
markkaa lvuotuisia tuloja. Nyt on siinä myöskin koulu meri-
upseereiksi aikomia Marten, sitäpaitsi uima hospitaali — entinen
sotataitoa — kaikkien kansojen merimiehille. Hamainto-ope-
tusta warten on tulelville merisankareille rakennettu leikkipai-
kalle suuri täydellinen lailva. Lähellä olewassa linnassa on
hywin kallisarwoinen taulukokoelma, jossa tulemien meri-upsee-
rein nähtämiinii omat kaikki Englannin suuret merisankarit kai-
kilta ajoilta ja kaikenmoisista meritappeluista. Semmoista
ylellisyyttä emme me köyhät saksalaiset, paha kyllä, moi käsit-
tää. Ia kuitenkin minä moisin tunnittain puhua semmoisista
asioista.

Näiden manhojen laitosten rinnalle moi asettaa yhtä ar-
mokkaina nyky-ajan esiintuomat. Lukemattomat omat laitok-
set kykenemättömiä työmiehiä, leskiä ja orpoja, kaikenlaisia sai-
raita Marten, ja kaikissa näissä laitoksissa Englannissa on sem-
moinen loisto ja komeus, että se tekee meidät mannermaan
asuttaat oikein alakuloisiksi. Erinomaisen hymän maikutuksen
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teli minuun suurenmoinen turmalaitos köyhiä rinta- ja keuhko-
tautisia warten. Ventnorin luona olemilta maltoisilta liitu-
kallioilta luo se katseensa sadoin akkunoin etelään siniselle me-
relle ja pohjoiseen paratiisilliselle Vightin saarelle. Sen oli
rakentanut kiitollisuudesta Jumalala kohtaan rikas englantilai-
nen, jonka sairaat keuhkot olimat paranneet Ventnorissa. Jo
olen maininnut suuret, oimalliset ramintolat, joita kansan tar-
peeksi monessa kohden Englantia on toimitettu. Muullakin
tamoin tehdään hymin paljon köyhien hyödyksi, ja joka haaralla
tapaa yleisiä puistoja useinkin mitä loistatvimpine palmustoi-
neen, kasmihuoneineen, museeoineen j. n. e., (kuten esim. Keng-
issä), jotka aina omat awoinna kelle tahansa ja joissa saa liik-
kua sangen lvapaasti. Myöskin kaikki Lontoon sunrenmoiset
kokoelmat ja museeot owat määrättyinä piiiwinii awoinna ilman
maksua; niinpä hytvin harlvoin tarlvitsee nähdä lvaitvaa ihmi-
sistä, jotka kiirkkilviit juomarahaa. Köyhässäkin englantilaisessa
näkyy oletvan paljon ylpeyttä, yksin pienet katupojatkin cityssä
tahtoivat jollakin konstitempulla ansaita penny'n, jonka heille
antaa. Mutta kuitenkin on köyhyys rajaton Englannin suu-
rissa kaupungeissa. Rahat niinkuin maa-omaisuusktn omat
»verrattain Harmojen hallussa; pienempien maanomistajien luku
tuskin ansaitsee mainitsemista, keskiluokka on merrattain har-
tvlllukuinen, mutta sitälvastoin niiden luku, jotka menettämät
Maransa sitä myöten, kuin ne ansaitsematkin, on kauhean suuri.
Jo toisessa jaksossa olen maininnut, että seitsemännen osan
kaikista englantilaisista ylläpitää kuntain köyhäinhoito; mutta
sitäpaitsi on ehkä miljoonia, jotka saamat apunsa tahi ylläpi-
tonsa yksityisiltä tahi lukemattomista laitoksista. Pahin seikka
kuitenkin on, että tämä luonnoton tila kaikesta päättäen pahe-
nemistaan pahenee; se kasmaa samassa suhteessa kuin suuret
kaupungit. Eikä kukaan tiedä pelastuskeinoa. Huolimatta ta-
rumaisesta ja sananparreksi käyneestä Englannin rikkaudesta —

huolimatta Englannin yksityisistä ja yleisistä loistorakennutsis-
ta, joiden lukumäärä nousee kymmeniin tuhansiin, — eiwät olo-
suhteet ole lainkaan loistamia. Jos missään, niin ainakin Eng-
lannissa, koneitten maassa, on uudenaikainen kehitys muodos-
tanut luonnottomia ja ihmisille armoa-alentamia olosuhteita.

Mutta se ainakin on kiitettälväii, että kauheitten »vasta-
kohtain tasoittamiseksi tehdään kaikki, mitä lvoidaan. Ia todella
tapaakin se, joka silmät auki matkustaa Englannin läpi, tuhan-
sittain ylewiii muistomerkkejä todellisesta ihmisrakkaudesta. Etu-
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päässä tulewat tässä niikywiin, kuten kohtuullista onkin, julki-
set kristityt. Eikä ole siinä kyllin, että he owat etunenässä
niissä toimissa, jotta koskemat ruumiillista ja aineellista hä-
tää, — ei suinkaan, maan heillä on erityistoimensa, jotka
ajallisen hädän auttamisen ohessa myöskin tarkoittawat sielun
ijankaittistll pelastusta. Jota tahtoo oppia tuntemaan englan-
tilaisen tahdonlujuutta, etsiköön sitä näistä kristityistä, jotka
eiwät taintaan »välitä mistään »vaikeuksista ja jotka toimillansa
toteuttamat euglantilaisen sauanlastun: „Missä on tahtoa, siellä
on myöskin keinoja". Me olemme jo nähneet paljon näitä asi-
oita, emmekä saisi mitään loppua sanoillemme, maikka tahtoi-
simmetin tyytyä ainoastaan siihen, mitä Lontoossa tässä
suhteessa on näkemistä. Meidän tarkoituksemme ei ole mait-
taa, että satsalaisteu kristittyjen aikaansaamat toimet olisimat
halmempia tuin englantilaistenkaan. Ei tarmitse muuta kuin
mainita esimerkkinä meidän ajoiltamme nimet Fliedner, Wi-
chern, v. Bodelschmingh — niin on edessämme semmoi-
sia pelastaman rakkauden tekoja, että niillä alallansa tuskin on
tvertaisill. Mutta kumminkin on jokseenkin terlveellistä oppia
tuntemaan, mitä muiden maiden kristityt maikuttamat ja ai-
kaansaamat. Sen kantta saa uusia ajatuksia ja herätyksiä,
erittäinkin Englannissa, missä kaikki on niin aiman omituista,
missä luonteen sitkeys, uupumaton jiirjcstämistvoima ja suuret
rahamarat puolestansa antamat asioille ja tapauksille aiman toi-
senlaisen muodon kuin meillä. Sanalla sanoen, me tahdomme
sydämellisesti iloita toinen toisemme toimista ja ottaa oppia
toinen toisiltamme. Ainoastaan siinä tarkoituksessa minä tah-
don tässä kertoa mielii wähän enemmän.

Koko nidoksen lvoisi kirjoittaa Miss Macphersonista,
joka on armahtanut ja lvielitkin eteenpäin armahtaa repaleisia
lapsia Lontoon kaduilla (joita kutsutaan pieniksi arapialaisit-
si"). Hän ottaa niimät onnettomat, joista suurin osa ei tiedä
isästä eikä äidistä mitään, lempeästi hoitaaksensa ja tasmattaat-
sensa ja toimittaa heidät sitten yli meren mithiikansaiseen Ca-
nadian. Täällä on kyllin monta rehellistä ihmistä, jotka mie-
lellänsä ottamat heitä mastaan ja antamat heille hyiviiii ansi-
ota. Enpä tiedä kuinka monta kertaa tämä jalo nainen jo on
kyntänyt halki maltameren laimansa lapsia täynnä.

Erinomaiset omat kristillisen rakkauden aikaan saamat
laitokset MMma^-pai-Kissll Lontoon pohjoisosassa. Ne omat
kehittyneet sinapinsiemenen tamoin ja ne omat kohonneet pastori



98

Pennfatherin huolesta, jolla ei ollut muuta omaisuutta tuin
maailmanmoittama uskonsa. Perustajansa kuoleman jälkeen
omat ne nyt hänen leskensä ja entisen Mathiesson-nimisen
pankkiirin johdon alla. Konttoorimiien joukossa tapasin minä
yhden niistä Harmoista englantilaisista, jotka osaamat pu-
hua saksaa ja omat meille kuin ilmestyksiä. Ia tämä rakas
mies, joka oli saanut kasmatuksensa ja sitvistytsensii Vurten-
bergissii, rupesi minun seurakumftpalikseni. Minä tahdon mai-
nita ainoastaan muutamia niistä laitoksista, jotka hänen joh-
dollansa opin tuntemaan.

Ensiksi huomaamme me komean Kokoushuoneen", jo-,
hon mahtun iviisi tuhatta henkeä ja on käytetiilviinii kaikenlai-
siin juhliin ja kokouksiin. Sitten iltakoulu miehille, jotka
manhoilla Palmillansa tahtomat oppia, mitä he nuoruudessaan
omat laimiinlyöneet; — sillä kuten on tunnettu, kuuluu myös-

kin englantilaisen „wapauteen", että manhemmat lähettämät
lapsensa kouluun, jos tahtomat, mutta muuten eiwät. Sitä-
paitsi on täällä työhuoneita työttömille naisille. Nä-
miit saaivat täällä opetusta kaikenmoisissa ansiokkaissa toi-
missa kristillisten naisten johdolla; laitos maksaa hyiviisti hei-
dän töistään ja myöpi ne sitten jälleen. Mutta täältä he löy-
tämät myöskin ijantllittisen rattanden sanan, jonka rakkauden
heijastus kohtaa heitä ihmisrakkaudessa. Edelleen on täällä yh-
distys, johon kuuluu tviisikymmentii diakonissaa, jotka
kukin kiiytviit haarallansa mailmantaupungin köyhien luona.
Näiden ja meidän diakonissojen kutsumuksella ei ole kuitenkaan
muuta yhteistä kuin nimi. Joita me raamatun perusteella
kutsumme diakonissoiksi, kutsumat englantilaiset nimellä »nni-868",
ja niitäkin on Pennfatherin laitoksissa, — maikka saksalai-
nen diakonissalaitos on paljon etemiimpi englantilaista. Mutta
niitä, joita Lontoossa kutsutaan „diatonissoitsi", kutsuisimme
me „kaupunginliihetykscn nais-saarnaajoitsi", sillä he ottamat
hoitaatsensa täitten, mitä on meidän kaupunginliihctyssaarnaa-
jotlla huolena. Englantilaisten „diatonissojen" maitutus kuu-
luu tuottaman sangen paljon siunausta, erittäinkin symiille lan-
genneitten naisten jonkossa työmieskortteereissa.

Sitten näin minä täällä lapsenkodon parempien"
perheitten tyttöjä Marten, joidenka perheiden lapset usein-
kin lvllnhempain kuoleman jälkeen omat imeläkin maiteammassa
tilassa kuin köyhän nimellä tunnetut. Sen mieressii on sai-
rashuone korkeammansiiiityisiä naisia Marten, eikä
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puutu sairashuonetta oikein köyhiäkin warten. Minä en tar-
lvitse sanoakaan, että eivanteliumin henki näissä laitoksissa on
kaikkialla Vallitsema. Jos minä maan lisään, että täällä myös-
kin on laitos pllkanaliihetystit Marten, ntin on meillä
edessämme tuma komeasta kristillisestä koloniasta, josta elä-
män lähteitä muotaa joka taholle kuoleman maailmaan. Tämä
kolonia on ikäänkuin kristillisten rakkaudentöitten museo. Joka
siis tahtoo tehdä tutkimuksia sisälähetyksen alalla, sen ei tar-
mitse muuta kuin saapua tänne, niin on hänellä kaikki yhdessä
paikassa; sillä minä en ole tässä edellä luetellut läheskään jo-
kaista erikseen.

Mutta kunhan maan hytviiii ei olisi liiaksi kokoon läjät-
ty? Minun miellyttiiivii seurakumppalini makuutti minulle, että
kaikki yhteeusii muodostaa yhden suurenmoisen elimistön, ja
että erinlaiset laitokset lvoimat auttaa, Palmella ja täydentää
toinen toistansa. Mutta kuitenkaan eiwät minun epäilykseni
tykkyniiän poistuneet.

Erinomaisen huolen pitää Englanti merimiehistänsä,
ja luonnollistahan se outin, kun ajattelee, että tämän kansan
mahti ja lvoima riippuu sen lailvastosta. Me olemme jo löy-
täneet useoitll laitoksia sairaita ja kykenemättömiä merimiehiä
warten. Mutta seltvii asia on, että terweetkin ja palmelut-
sessa oletvat myöskin saamat osansa. Kaikissa Englannin me-
ri- ja satamakaupungeissa tapaa esimerkiksi telmollisia laitoksia
tässä suhteessa. Lontoon itä-osassa, lähellä I_ionäon-Dookß'ia,
on kauhean suuri merimiestoti (Lailors doino). Täällä saa-
mat sadat merimiehet, pienimmästä laiwapojasta kapteeniin saak-
ka, hauskan kodin, jätettyänsä selkänsä taakse »valtameren myrs-
kyt ja aallot. Äidillisesti ja samalla ruhtinaallisesti on täällä
pidetty huolta kaikista heidän tarpeistansa. Kukin merimies
saa täällä ei ainoastaan halwasta hywiin majan ja jokseenkin
hylviin ruoan, — onpa täällä wielä myöskin kylpyhuoneita,
lukuhuoneita, suuria saleja laiwamalleineen kaikilta simistyshis-
torian aikakausilta, merikortteineen ja purjehdustieteellisine ko-
neineen, sitäpaitsi wielä musiikihuoneita ja muita sellaisia, kaikki
järjestettyinä oikein loistamalla taivalla. Onpa täällä suuri
sali, missä pidetään Partaatta" aamuin ja illoin; kuitenkaan
ei osan-otto näihin ole pakollinen. Samassa rakennuksessa
on pantti", mihin merimiehet huoletta moimat panna sääs-
tönsä ja missä he moimat maihtaa mierasta rahaa. Siellä
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on Yksin vaatekauppakin jossa seura myö heille erinomaisia kan-
kaita ostohintaan.

Tämä komea laitos ei tosin ole julkisesti kristillisellä pe-
rustalla, mutta kristityt puolestansa ovat kaikin tavoin ko-
ettaneet tuoda evankeliumia näille nuorille miehille, jotka ovat
kaukana kodistansa ja isänmaastansa ja jotka useinkin vuosit-
tain kuljeskelevat sinne tänne aavoilla merillä tahi ovat viet-
telyksiä täysissä salamoissa pakanallisissa valtakunnissa. Uivat
kirkot, jotka ovat varustetut kristillisillä kirjastoilla, varas-
toilla raamatuita ja raamatunosia y. m. ovat pastorien hoi-
dettavat, jotka merimiehille osaavat saarnata kaikenlaisilla kie-
lillä. Nämiit laivakirkot kulkevat satamasta satamaan ja me-
rimiehet kuuluvat pitävän niistä hyvin paljon.

Lähellä ivllstamuinittull merimieskotia, myöskin Lontoon
itä-osassa, on kaksi yksinkertaisempaa rakennusta, joista toinen
on nimeltään „Bailorß->V6lco_!N6" ja toinen „Bailorß-H6po-
-86". Edellinen on maja semmoisia varten, jotka haluavat
kristillistä huonejärjestystä ja kristillistä seuraa; jälkimäinen
on semmoinen rakennus, missä joka ilta pidetään saarnoja eri
kielillä ainoastaan merimiehille. Minä kävin ensiksi „Bailorß-

- noin kolmekymmentä matruusia oli kokoon-
tunut ravintolaan — säihkyvän omenaviinin ääreen. Juuri
sisään astuessani kuulin minä yli muitten kuuluvan saksalai-sen äänen huutavan: „Me berliiniläiset". Siis joku maan-
miehiiini; hän oli perämiehenä jossakin Itä-Intiassa käyvässä
laivassa. Seitsemääntoista vuoteen hän ei ollut nähnyt Ber-
liniii; mutta kuitenkin sanoi hän suurella itsetunnolla: „Me
berliiniläiset!" —Muutoin oli hän hyvin miellyttävä ja hurs-
kas mies, ainoastaan hiukan kehuva, — joka usein taitaa olla
berliiniläisten laita. Isäntä sanoi: „Berliiniliiiset esiintyvät
aina puheenjohtajina ja sanovat aina viimmeisen sanan; mutta
korvaukseksi siitä he sitten huvittavatkin koko seuraa. He rä-
pättävät kuin korpit, mutta syvemmältä tarkastaen ovat he
hyväntahtoisia, eivätkä pane pahaksensa nuhteita, kun ne vaan
heille sanotaan ystävällisesti".

Berliiniläinen maanmieheni vei minut sitten „Bailorß-
L,opoß6'en", jossa englantilainen isäntä otti sangen ystävällisesti
vastaan saksalaisen pastorin. „Teidiin täytyy tänä iltana saar-
nata saksalaisille", sanoi hän. Eikä tässä auttanut mitkään es-
telemiset. Mutta kun apostoli sanoo: „Mutta kuinka he kuu-
levat ilman saarnaajata", niin voipi samalla oikeudella sanoa :
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„Kuinka he voivat saarnata ilman kuulijoita?" Minään, ku-
ten saarnaaja erämaassa odotin minä saksalaisessa salissa niitä
asioita ja maanmiehiii, joiden piti tuleman, mutta jotta eivät
tulleet. Kun jo eri huoneista kuului englantilaisia, espanjalai-
sia ja ranskalaisia hymnejä, loistivat minun maanmieheni
poissa-olollaan. „Saksalaiset tulevat aina jokseenkin myöhään
kokouksiinsa", oli jo edeltäkäsin isäntä huolissaan minulle tie-
doksi antanut. Aivan samaa kirjoittaa jo Tacitusiin aikaan,
jolloin esi-isiimme vielä kuljeskelivat siellä täällä karhunnahka
olalla ja puhvelinsarvet päässä. „Nämiit Germaanit", hän
kirjoittaa, „tulewat säännöllisesti myöhään kansankokouksiin". Oi,
eipä ainoastaan kulje laki ja oikeus, vaan myöskin laittomuus
ja huonot tavat ikuisena tautina vuosituhansien läpi polvesta
polveen. Mekin bremeniläiset saamme vielä tänä päivänä tun-
tea näitten Tacituksen sanojen totuutta, ja minä — löin vas-
ten rintaani.

Jo tuntui minusta maa kuumalta jalkojeni alla, kun tuu-
lin raskaasti astuttavan rappusia ylös. Kuului aivan kun
tulijalla olisi ollut 100 kilon paino seljassaan. Tämä ei ollut
tosin kuitenkaan laita sen, joka nyt hitaasti lähestyi. Mutta
rappusilla oli täysi syy joka laitoksessaan narista. Miesolento,
jonka jäsenet olivat ennen vedenpaisumuksen aikaista kokoa, il-
mestyi nimittäin ovelle. Hänen silmänsä menivät levälleen
ja pettyneenä toiveessaan hän sanoi: „Nu komme et doch noch
to fröh!" „Mistii maasta te olette kotoisin?" kysyin minä
matruusilta tarttuessani hänen tavattoman suureen käteensä.
„Et", vastasi hän, „ek bun en Vestfiilinger ut de Bielefelder
Gegend". Minä: „Na, denn sund Se jo ut den richtigen
Pumpernickel- un Schlinken-Lanne". Hän: „Herr Gott! datt
ek dat erleven darf! hier in dusse utbiinnige, sackermentsche
englische Stadt hur et mine plattdutsche Heimatssprote. Ne,
ne, hier in London! Vat veten ditsse Btef-eters von Pum-
pernickel?" — ja hän Pyyhki fuuret, kirkkaat kyyneleet silmis-
tänsä. Minä sanoin hänelle käyneeni kuusi vuotta Guters-
lohin lukiossa ja tuntevani perinpohjin hänen kotiseutunsa;
minä kerroin hänelle myöskin sitä ja tätä hänen kotopaikastaan,
josta vanha merikarhu tuli niin juhlalliselle tuulelle, että hän

komensi äkäisesti nyt juuri sisään astuvan laivapojan ulos,
aivan tuin olisi se tahtonut tunkeutua hänen kaikkein pyhim-
pititnsii. Luonnollisesti minä kyselin hänen vanhemmistaan ja
sisaruksistaan, sitten myöskin hänen ripillepäiistöstiiiin ja minkä
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raamatun-lauseen hän siinä tilaisuudessa oli saanut. Hän
tuumiskeli pitkän aikaa. Wibdoin heräsi se hänen muistossaan;
hänen kasvoillensa tuli aivan kuin kirkas hohde. „Nu kann

,ek Se datt seggen, Herr Pastor, jo, varhaftig, et stimmt." Ia
vapisevalla äänellä hän sanoi: „Se on totinen sana, ja kai-
keti mahdollinen ottaa vastaan, että Kristus Jesus on tullut
maailmaan syntisiä vapahtamaan". Minä laskin käteni hänen
olallensa ja hän seisoi edessäni hajajaloin, ikään kuin olisi ol-
lut kiikkuvan laivan kannella. Minä puhelin veljellisesti ala-
saksan murteella hänen raamatunlauseestaan, niin että me pum-
pernikkelin ja liikkiöiden maasta kotosin olevat nousemistam-
me nousimme ylös ijantaittisen kodin maailmaan. Wihdoin
hän puristi minun kättäni niin kovin, etta oikein huusin,
mutta hän ci välittänyt mitään huudostani, vaan sanoi:
„Herr Pastor, un wenn et morgen oder'n annern Dag to
Grunne kommen schall, denn ek den Duwel tum Trotz noch
mitten in'n Dod meinen Spruch seggen: Das ist je gevisslich
wahr und em theuer werthes Wort, dass Christus Jesus ge-
tommen ist in die Welt, die Sunder selig zu machen. Un ek
dante Se ot. — So, nu kann jo de Luttje ot inkommen."

Ia nyt kutsuttiin sisään äsken pois kartoitettu laivapoi-
ka, jota oli hilpeä ja kaunis poika Etelä-Saksasta. Hän oli
karannut vanhempiensa luota, mutta nyt hänellä oli kädessä
kirje, jossa hänelle annettiin lupa pysymään merellä. Nyt oli
hän mielestänsä oikein onnellinen, kun vihdoinkin hyvällä omal-
latunnolla voi olla mielitoimissaan, ja tänään hän tunsi tar-
peen kiittää Jumalala. Hänen hurskas englantilainen perii-
miehensii oli lähettänyt hänet tänne. Me kolme saksalaista yh-
dyimme nyt kiitokseen, ja minä sanoin vielä tuolle kauniille
nuorukaiselle niin paljon hyvää kuin Jumalan suomasta tai-
sin. — Tämän johdosta oli aika niin pitkälle kulunut, ett'ei
kunnollista jumalanpalvelusta eniiiin käynyt pitäminen. Enkä
minä vielä tänäänkään ole harmissani siitä, ett'ei suitit mitään
tullut. „Kllksi tahi kolme" olivat kuitenkin lesutseen nimeen
olleet koossa, ja tämä onkin juuri kaiken jumalanpalveluksen
ydin. Millähän merellä te nytkin kuljeskelette, te rakkaat
maanmieheni? Jumala olkoon teidän kanssanne! Me tapaamme
toisemme ijankaikkisuuden satamassa.

Sillä aikaa kuin olimme olleet täällä, oli jo kadulla kaa-
sulyhdyt sytytetyt palamaan ja kirjava, liikkuva elämä synty-
nyt. Minä näin, ett'ei näitä pyhiinvaeltajan majoja vaan
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sattumalta ollut rakennettu Sodomin kaduille. Mahdotonta
on kirjoittaa, mitä kaduilla nähtiin. Minä olen jo ennen siitä
kertonut, enkä eniiiin tässä tahdo tulla siihen asiaan. Ihmeel-
liseltä kajahti tässä meluavassa helvetissä urkuharmoonian sii-
estämii englantilainen hymni „83iloi-8-L,6poß6'stii". Walo lois-
taa pimeydessä.

„Muttll eiköhän se ole liian heikko? Tokkohan nämiit
apua tarjoovat kädet, joita kaikkialla huomaa Sodomissa ovat
mitään muuta kuin liikuttavia hyvän tahdon osoitteita? Tok-
kohan nämiit Sodomin sata hurskasta voivat muuttaa So-
domin henkeä?!" Tiinlaiset ajatukset saattoivat sydämmeni
vapisemaan, mutta kumminkaan ei kauaksi aikaa. Ei tarvitse
muuta kuin kuvitella itsellensä, mitä tästä melkein pakanalli-
sesta ja monessa suhteessa melkein eläimen kannalle alentuneesta
Väestöstä tulisi ilman näitä hiljaisesti Vaikuttama lesuksen
mies- ja nais-opetuslapsia, — ilman heidän tuhansia rattau-
denosoitteitlllln, rakkauden joka ei ole tästä maailmasta! Mikä-
hän mahtaisi olla seuraus, jollei näitä pelastussatamoita ja
näitä erilaisia ja erinäköisiä apua tarjoowia käsiä ei olisi ole-
massa? Ilman niitä hukuttaisi ja murtaisi pian hillitsemiittö-
myyden ja epiisiweellisyyden raiwoowa meri kaikki jumalallisen
ja ihmisellisen arivollisuuden tokeet. Nyt ne eiwät sitä tee. Eikä
nyt ainoastaan yksityisiä sieluja pelastu perikadosta; ei suin-
kaan, ivaan yleinen tilakaan todellisuudessa ei ole toi-
ivoton, jollei ivaan uskowaisten seurakunta tule toitvottomaksi.
Poliisin kertomukset esimerkiksi tekemät selmiiksi, että juopumus
ja päihtymystilassa tehdyt rikokset epäilemättä omat »vähenty-
neet, maikka muutoin asian luonteen mukaan kaikki olisi pitänyt
paljon huonontuman ilman pelastaman rakkauden toimia. Mä-
dännyt mesi rupee aina enemmin haisemaan, jollei raitis tuu-
len henki pane sitä liikkeelle, tahi jollei siihen juokse raitista
mettä. Mutta totta on, että kristillistä urhoutta tartvitaan,
jos senlaisessa paikassa tahtoo toimeen tulla järkähtämättä ja
hämmästymättä. Kiiyttiitöötpii maan englantilaiset Veljet it-
seänsä monessakin kohden kummallisesti, — ei meillä kuitenkaan
ole oikeus heitä tuomita, ennenkuin osoitamme samanlaista roh-
keutta, samanlaista sitkeätä tahdon lujuutta ja samalla sy-
wempiiii ewanteelista Viisautta.
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HuinKa Englannissa wastustelaan juopumusta.

1. Kuka murtaa mustan Portin?

Joka kauniina kuumalo-yönä knlkee Westminster siltaa pit-
kin, näkee Themsin laineitten kimalteleman syw»iydessä jalko-
jensa olla ja komean parlamenttirakennuksen kohooman näköalan
perällä. Jos hän nyt pysähtyy, on hänen silmitinsä edessä

loistaen kun hofteawalossa, ja hän käsit-
tää, miksi Aleksanteri von Humboldt kutsui tätä ihmeellistä ra-
kennusteosta „kiwiseksi uneksi". Niin kyllä unikulvalta näyttää
sinusta tämä mahtaman suuri ja kuitenkin niin ilmainen ra-
kennus kepeän kepeine huippuineen, jotka kuitenkin omat kestä-
neet niin monien lvuosisatojen myrskyt, solakkakaamaisine osineen,
jotka, etenkin kunivalossa näyttämät ylös ja alas häilymiltii
utukuivilta. Niinpä niinkin, „kiwinen unelma", jonka muodos-
tama ihmiskäsi on loitsumoimalla synnyttänyt! Joka katselles-saan tätä unta ja ivaipuessaan sen historian miettimiseen ei
rupea uneksimaan, siinä ihmisessä ei ole himentitkiiiin runolli-
suutta. — Päimälläkin on tämä kirkko ihana. Taimaallisen
maailman aamistukset täyttämät herkän sydammen, kun astuu
puolipiiimiin atkana näiden Holmien suojaan auringonpaisteen
tungetessa sisään maalattujen ikkunain kautta jakauniitten äänien
taimaallisista kööreistä muistuttamalla laulullansa kaiuttaessa
amaraa huonetta.

Mutta ei ole ainoastaan mieltä
ylentämii temppeli; ei suinkaan, tämä mahtama göötiläinen ra-
kennus on samalla mahtaman suuri hautapatsas tahi, oikeam-
min sanoen, Englannin kansan kunniapatsas. Suurimmat mie-
het, jotka Englannissa omat puoleen muosituhanteen ilmaantu-
neet, omat täällä haudattuina, tahi jollei niin ole laita, on
heille täällä kumminkin muistopatsas pystytetty. Jotka elä-
mässä oliivat lveritvihollisia, niille kuolemassa on täällä rau-
hallisesti malmistettu muode toistensa miereen, joko elämänsäaseman taikka suurien töittensä kautta tultuansa kansallensa mer-
killisiksi. Täällä näet sinä niiden kuningas-sukujen haudat ja
muistomerkit, jotka yhdeksän lvuosisataa sitten omat hallinneet
Englannissa, samoin myöskin suurinten sotapäällikköjen, »valtio-
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miesten, oppineitten, filosofien, runoilijoiden, taiteilijoiden, ket-
sintömiesten, löytöjen tekijäin muistopatsaat; täällä näet sinä
mainioiden piispain ja muiden tirkkoruhtinasten muistomerkit,
mutta myöskin yksinkertaisia saarnaajoita, jotka eliiissänsii he-
rittttmiit maallisten ruhtinasten ja kirkonmiesten mihaa mas-
taansa (kuten loh Wesley, joka huolimatta kaikista »valtiokir-
kon säännöistä kutsui koko maailman Kirkkoherrakunnaksensa")
on täällä „tehty ikuisiksi". Tunnittain moi kaivella >V6Buiinßt6r-

salaperäisessä hämärässä katsoen ja lukien, eikä sitten-
kään ole nähnyt mitään merraten siihen, mitä wielä jäljellä
on. Tunnittain olen minäkin monta kertaa kiitvellyt ihmetellen,
kuinka paljon suuria miehiä kaikenmoisilla aloilla Englannissa
on ilmestynyt, ja katsellessani näitä hautoja kertonut ja uudel-
leen tutkinut Englannin historiaa sellaisella taivalla, kuin sitä
ainoastaan täällä woi tutkia.

Mutta erittäinkin halusin minä löytää Limingstonem
hautaa. Sillä minä tiesin Englannin kansan kunnioittaneen
suurta lähetyssaarnaajaa, samalla kuin kunnioitti itseään lait-
tamalla hänelle haudan Westminsteriin. Minun tarkoitukseni
ei ole tässä puhua tästä ihmeellisen suuresta miehestä, joka uh-
rasi koko elämiinsä miimeiseen »veripisaraan saakka toimittaak-
sensa Kristuksen maloa „mustaan maanosaan", Afrikaan, joka
sankarin taivalla taisteli kauheata orjakauppaa ivastaan, joka
imee tuimiin Afrikan syditnmeren, — miehestä joka on tehnyt
niin suuria löytöjä, että sanotaan hänen ensimmäisenä tehneen
Afrikan maantieteen; — minä en tahdo kertoa tuinta tämä Af-
rikan apostoli heitti henkensä keskellä Afrikan, taistellen Afri-
kan puolesta uskollisten afrikalaistensa ympäröimänä ; — minun
täytyy peljätä loukkaamani lukijoitani, jollen edellyttäisi, että
he tietämät tämän kaikki.

Astukaapa nyt kanssani kirkon miili-osassa oleman yksin-
kertaisen, sileän hautakimeu luo, jota peittää Liwingstone'n luut.
Hautakirjoitus teidän pitää lukea; se on lyhyt; paitsi mälttit-
mättömimpiä biografisia tietoja on siinä ainoastaan kuoleman
lähetyssaarnaajan pitimitkirjan miimmeiset sanat, ja ne kuulumat
näin: „Taiwaan siunaus jokaiselle, olkoonpa hän
sitten aasialainen, amerikalainen, turkkilainen tahi
eurooppalainen, joka maan on apuna Afrikan portin
amaam ife ss a." Sen, jolla on jokin käsitys sanan moimasta,
täytyy myöntää, etta tama tämän miehen lausuma sana on
semmoinen taisteluhuuto, etta se moi elähdyttää ja liimmit-
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tää tunnottomia ja kylmiäkin sydäinmiii. Afrika on maanosa,
joka meidän aikaan näkyy saaman samanlaisen merkityksen mail-
malle, kuin Amerika 16:lla muosisadalla. Mutta Limingstone
.kehoittaa jiittiliiistyöhön joka on „mustan maanosan" täyttämi-
nen matolla ja mapaudella.

Samana piiiivänii, jolloin minä Limingstonen haudan
ääressä seisoin ja häpesin ja (sen saan sanoa) rukoilin, — sa-
mana päitvitnii saimat hänen sanansa mtnun mielestäni myöskin
lykkynään toisenlaisen merkityksen. Minä menin nimittäin West-
minsteristii Lontoon itä-osaan, missa köyhä alhainen miiestö
asuu. Jo olen edellä kertonut tämän kaupunginosan kauheata
tilaa. Tämän piiimän illalla aina myöhään yöhön saakka kul-
jeskelin mina lemeillii kaduilla, jotka olimat täynnä lainehtimia
ihmisjoukkoja, ja ahtailla kamalilla kujilla, missa paheilla on
pesäpaikkansa. Mutta yksi pahe ilmestyi kaikkialla peittämii-
tönnii, mihin ikinä kiiiintyikiiän, tarkastelipa sitten miehiä tahi
naisia, ja se pahe on juopumus. Melkein joka askeleella ta-
pasi ihmisiä, jotta suoraan sanoen olimat eläimen tilassa. Ih-
misyys muuttuu juopumuksen kautta eläimellisyydeksi, ja
tama on satojen tuhansien laita Englannissa. Ia kuinka monta
mies- ja nais-juoppoa, niin monta perikatoon joutunutta per-
hettä; — kuinka monta isää ja äitiä on juoppoja, niin monella
on sairaat lapset joiden meri on myrkytetty. Waan miksi tuh-
laamme sanoja tähän? Tästä on kylliksi kirjoitettu, ja onhan
yli maan tietty, miltä Englanti tässä suhteessa näyttää. Ia
miksi me sanomme maan Englanti! Woi, yhtä hymin Saksa,
Weniijii, Hollanti, Skandinaamia ja kaikki pohjoismaat! Mutta
juopumusta en kuitenkaan missään ollut tamannut niin kauhe-assa määrin kuin Lontoossa; ja kun minä tänä iltana näin
niimät helmetinhaamut ympärilläni, nämiit hoipertelemat olennot
jota puolelta ryysyissä; kun ajattelin niiden kauhean suurta
lukumitritii, jotka kaikissa brittiläisissä maissa omat samassa ti-
lassa, kaikkea sitä ääretöntä kurjuutta, joka siitä tulee, sitä pa-
kanuutta, mikä siitä alkunsa saa, — silloin kuulin minä jälleen
Limingstonen sanat: Taimaan siunaus jokaiselle olkoonpa hän
sitten aasialainen, amerikalainen, turkkilainen, tahi eurooppalai-
nen, joka on apuna Afrikan portin atvaamisessa.

Niin kyllä oikein ja hymin, malttamatonta ja Jumalalle
otollista on, että murretaan pakanuuden mustaa porttia meren
toiselta puolella, mutta senkaltaisen taistelun ja työn tähden
emme saa koskaan unhottaa sitä pakanuutta, joka meitä ympct-
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röi. Juopumus keskellä kristittyä maailmaa, palomiinan her-
ruus tuhansien ihmisten yli, jotka omat kastetut Kristuksen ni-
meen —on oikea perkeleen moittoriemu. Kuinka tvoisi häneltä
riistää pois tämän saaliin? Me moimme jo edeltäkäsin otaksua,
etteimiit niin innokkaat ja toimeliaat Englannin kristyt ole un-
hottaneet taistelua juopumusta mustaan, mieliipä, etta he pane-
mat kaikki moimansa ja keinonsa liikkeelle täta kansansa perin-
tömihollista ivastaan. Me emme pety täta otaksuessamme. Kat-
sokaammepa, millä aseilla tuolla puolen Englannin kanamaa
taistellaan, ja oppikaamme sitten, mitä me Saksassa ja muissa
maissa siitä moimme hymäksemme käyttää.

2. lestowlerit.

Suurin katnjulistus, jonka luin kohta Englannin maalle
astuttuani, sisälsi lämpimän kutsumuksen erääseen „wiikewien
juomien täydellisesti nauttimattomien seuraan"; iviimmeisessii
julistuksessa, jonka lähtiessäni näin Gromleym asemahuoneella,
oli kutsumus suureen juhlaan jonka raittiuden ystiimiit muka
pitiiviit kristalli palatsissa. Kuusikymmentä tuhatta henkeä oli
kuivannut tulla saapumille, ja suurenmoinen lausunto yleis-
mielipiteestii muka annnettaisiin. Kaikenkaltainen soitanto, täysi-
ikäisten köörit, lasten köörit ja useain kieliset todistukset pani-
simat muka oikeaan matoonsa tämän suuren kansallisliikkeen.
Kaikkialla Englannissa kohtaa kutsumuksia. Ei niin mitätöntä
kaupunkia ole, ettei siinä olisi ramintolaa, jonka kilpeen jiitti-
liiiskirjaimilla on kirjoitettu: „I'6mperanc6-Hot6l". Tämä
siis on ramintola, missä ei munia eikä olutta, ei palomiinan
eikä mitään muutakaan päihdyttiimitit juomaa ole säälaivana.^)

Mihinkä tahansa meneekin tapaa kaiken siiiityisiä ihmisiä,
joilla on sininen, miheriitinen tahi keltainen nauha napinrei'-
iissii. Ne, jotka tällä lamoin omat itsensä koristaneet, ilmoit-
tamat sillä tykkänään kieltäytyneensä nauttimasta alkoholinse-

*) merkitsee, kuten tietty on, itsessään ainoastaan
kohtuutta. Alkujaan tarkoittivat yhdistykset juopumusta vastaan ai-
noastaan kohtuullisuutta päihdyttävien juomain täyttämisessä; mutta
melkein kaikki kohtuuden-yhdistykset owat hajonneet. „Sana „temzie-
i-äuce" on kuitenkin Pysynyt käytännössä ja sillä tarkoitetaan itsensähillitsemistä semmoisten juomain nauttimisesta.
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kaista juomia. He jo tällä lamoin sanoitta kutsumat tule-
maan yhdistykseensii. Mutta eipä heiltä puutu sanojakaan.
Ihmeen suurella innolla koettamat raittiuden ystiimiit leivittää
liittonsa mielipiteitä. Tuskin mitään »varsinaista eroitusta on
siinä, etteilviit he kaikki pidä samaniväristii nauhaa; irlantilai-
set pitämät mielilviirinänsii miheriiiistii, mutta omat kuitenkin
yhtä ankaroita raittiuden ystiimiit kuin siniset ja keltaisetkin.
Ainoastaan ne muutamat, jotka pitämät punaista nauhaa,
eiwät tahdo tykkänään poistaa iväkijuomien käytäntöä, ivaan
myöntämät niiden kohtuullisen käyttämisen. Mutta heillä ei
ole juuri puoltoa.

Wieliipii naisten ja neitostenkin kesken, ja erittäinkin
mies- ja nais-palmelijain kesken „I^mp6i-anc6 nork arnonA
86rvant8" maikutii raittiusliitto hymiu uutterasti.

amonF ciiilciron" on asia, joka meistä saksalaisista tuntuu
suorastaan naurettamalta ja lapselliselta, ja kuitenkin on sillä,
kuten kohta saamme nähdä, suuri merkitys.

Se sana, joka selmimmin osoittaa tämän liitteen omitui-
suuden ja jota setä ystiimii että lvihollinen täyttää, on sana

Se ei suinkaan merkitse piiydellistii teem
juojaa", kuten asian tuntemattomat armelemat; tällä sanalla
„^66" ei ole mitään yhteyttä Te-sanan (t6a) kanssu. Wiisi-
tymmentä muotta takaperin ci sanaa „t66total6r" löytynyt mielä
missään englantilaisessa sanakirjassa, eikä missään englantilai-
sessa murteessakaan. Sillä on suorastaan koomillinen synty.
Prestonissa perusti nimittäin muuan herra Turner raittius-seuran, ensimmäisen kaikista raittiusseuroista. Tassa tilai-
suudessa piti mainittu mies pienen puheen; hän tahtoi sanoa,
etta täytyisi täydellisesti (totalis) olla nauttimatta miikimii-
najuomia, jos tahtoisi saamuttaa mitään menestystä. Mutta
kosta hän änkytti, ei hän suorastaan moinut lausua sa-
naa »totall^", maan tawoitteli: „t66-t66-t66-t66 totalis".
Sillä tamoin sai uusi liike uuden nimen. Se alkoi maitutut-
sensa seitsemällä hengellä ja nyt mainitaan siihen kuuluman
3—4 miljoonaa kaiken säiityisiii, kaiken ikäisiä brittiläisiä mo-
lempaa sukupuolta. Waikka tämä lukumäärä olisikin hiukan
liian suureksi armattu, ei kuitenkaan moi kieltää, että tämä yh-
distys on suurennut sinapinsiemenen lain mukaan (Matt. 13:
31, 32) ja että mahtama puu on kasmanut pienestä, miihäpii-
töisestit siemenestä. Ia tämä liite on mielä nopeassa kaslva-
mistilassa. Lontoon kaduilla milisee herroja, jotta käymät koru-
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nauha uapinläivessii. Melkein yhtä paljon on niitä, jotka omat
täydellisiä l66total6ria, maikka eiwät pidä iviiliii nauhan käyttä-
misestä. Ehkäpä heillä ei olekaan määrin arivellessaan, että
nauhan käyttämisestä möisi olla aihetta hengelliseen kerskaami-
seen ja farisealaiseen ylpeyteen; sitä paitsi he tahtomat malt-
taa, ettei toisin ajattelemaiset saisi mitään loukkausta sen joh-
dosta. Nauhaukiiyttäjitt sitä mastoin todistamat, että nauhalla
tässä asiassa on jonkunmoinen lähetystyö, — että häpeemiuen
ihmisten edessä on raukkamaista, ja että kiusauksenkin hetkenä
nauha on suojeluksena. Kiiypi tämäkin laatuun.

Mutta t66t_otal6r'it — olkoonpa heillä nauhaa tahi ei —

tulemat usein suuriin kokouksiin mahmistuaksensa työssänsä. Ia
näissä kokouksissa, joihin joka ihmisen on lupa oltaa osaa, Pä-
ristetään märtviiysrumpull, ja jokainen, joka moitetaan, tulee
heti puolestaan innokkaaksi tahi suorastaan kiihkoisaksi lähetys-
saarnaajaksi. „Pelastusarmeijaan", jonka maikutus Englannissa
on mahtaman suuri, ci oteta miestä eikä naista, jota ci ole
antanut täydellistä raittiuslupausta. Suuressa tauppalaitvas-
tossa on sadoittain laimoja, joihin ci taintaan oteta piiihdyttii-
miii juomia. Sotajoukossakin tällä liitolla on hymii maikutus-
ala. Ei löydy yhtään englantilaista sotalaimaa, jossa ci olisi
t66total6r'eja, ja jokaisessa maasotaiviien kasarmissa ornat heillä
ornat huoneensa. Monet lääkärit ja upseerit edistiilviit tnnolla
liikettä tällä alalla. Kenraali Wolseley, Arabi'n »voittaja, piti-
miin sankari, on innokas t66total6ri, eikä moi kyllin kehua,
kuinka paljon kestämiimmät marsseissa t66total6r'it olimat muita
hänen armeijansa sotamiehiä. Sanalla sanoen, joka alalla
edistyy liike suuresti. Alhainen mitestö se kumminkin tekee
mielä pahinta mastusta. Mutta kaikenmoisten meetingien kaut-
ta, joissa ei maikuteta ainoastaan järkeen ja sydämmeen, maan
myöskin (kunnon suuruksilla y. m. s.) tyhjään matsaan, taimu-
tetaan se miihitellen. Ia tämä tarkoitus saamutetaan sitä pa-
remmin, kun raittiusystäiviit liittymät lujiin yhdistyksiin,
jotka tarjoomat yksityisille jäsenille kaikin puolin ivahmaa tukea
ja toimittamat heille kaikenlaisia etuja.

Eipä siis ihmettäkään, että asiain näin ollen on ymmiir-
täiviitsiiitin englantilaisia, jotta jo hengessä näkemät rakkaan
isänmaansa »vapaana kaikista juopoista, jotka näkemät kansan
toista mertaa lujempana kuin se nyt on, yhteiskunnallisessa ja
aineellisessa, simeellisessii ja uskonnollisessa suhteessa, — uuden
termeen sukupoltven. Wäkiwiinajuomien nauttiminen kokonai-
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snudessaan ja sen mukaan mäkimiinatuonti on jo alkanut lviihetii
äärettömän suuressa määrin. Mistään Lontoossa oli m. 1881
juopumustilassll tehtyjen rikosten lukumäärä suurempi kvin

kaksi tuhatta, s. o. nom 12 prosenttia mäh empi tuin 1880,
»vaikka »väkiluku on saman ajan kuluessa mahdottoman paljon
enentynyt. — Meistä saksalaisista tuntuu melkein nauretta-
malta, kun Lontoon ramintoloissa näkee nuorten ja manhain
herrain syömän oikein kadehdittmvalla ruokahalulla, mutta jo-
tenkin monen syödessiinsii juoman ainoastaan mettä tahi mai-
toa tahi torkeintllllnkin hedelmänmehua. Mutta edellisissä lid-
uissa olemme jo maininneet, että Englannin lähetysystiitvitt
wattuttawllt Phteiseen kansaan" ei ainoastaan kertomalla kau-
heita kertomuksia palomtinan aikaansaamista onnettomuuksista,
eikä myöskään ainoastaan sen kantta, että omat nauttimatta al-
koholin-sekaisia juomia, — maan myöskin positiitvisesti, ni-
mittäin toimittamalla kaikkialle hymiii ramintoloita, joissa on
sekä luku- että biljardihuoneet, ja joissa helpolla hinnalla saa
kaikkia, mikä mahmistaa ruumista, ottamatta lukuun olutta,
palomiinaa ja lviiniii. Narinaankin on tämä lähetyksen moi-
makkain puoli. Sillä ihminen ei luomu nautinnosta, sentithden
että se on määrällinen, maan mahdollisesti tekee sen, jos hänsaa sijaan toisen nautinnon, joka on teriveellisempi.

Täydellisesti johdonmukaista on, eitä t66total6rit käänty-
ivät etenkin nuorison puoleen. Nuorison täytyy kannattaa jo-
kaista hanketta, jolle tulemaisuutta toiwotaan. Woi, uskoma-
tonta on kuinka monta poikaa ja tyttöä Englannissa jo nauttii
palomiinaa. Onpa oikein hyivissii perheissä jotenkin usein ta-
pahtunut, että lastenkemuissa pienille s—lo-wuotiaille on an-
nettu niin paljon porttviiniä tahi sherryä, ettei suuri osa lap-
siraukkoja eniiiin tvoinut seisoa jaloillaan. Vastustamaton to-
siasia on sekin, että on suuri osa ei ainoastaan mies- maan myös
naispalmelijoita ja erittäinkin ruoankcittäjiä, jotka omat hymin
miinaan menemiä. Juopumus on siis Englannissa tansallis-
pahe aiman toisessa merkityksessä kuin meillä. Sentiihden ei
oletkaan kyllin siinä, että uusilta yhdistyksen jäseniltä maadit-
taisiin yksinkertainen alkoholin sekaisten juomien nauttimatto-
muudeu lupaus. Ei koreassa nauhassakaan ole tarpeeksi. Ei
suinkaan, uuden jäsenen täytyy allekirjoittaa todistus (pl6<lF6),
jossa hän sitoutuu kunniasanallansa hillitsemään itseänsä kai-
kenlaisten piiihdyttiilvien nesteiden nautinnosta. Minun edessäni
on kaksi kaarnaa; kummassakin on päällekirjoitus „Hywä Päii-



111

tös". Toisessa seuraa sitten lupaus Jumalan amulla koettaa
pidättää itsensä iviikilviinajuomista nitn ja niin kauan, ja sit>
ten taaskin mietiskellä asiaa. Toisessa on lupaus heti tehtämä
tiiydellisemmiisti ja koko elinajaksi. Siis — miisaasti kyllä —

ei niitä suljeta pois, jotka ensin tahtomat koetella, tokko heillä
on kylliiksi siiveellistii ivoimaa moidatsensa täydellisesti hillitä
itseänsä, ja tokko heidän ruumiinsa sietää senlaista hillitsemistä.
Pienten lasten ei ole lupa allekirjoittaa pl6ä^6'jä; suuremmat
pojat ja tytöt ainoastaan silloin, kun heillä on manhempiensa
kirjallinen myöntymys. .

Todistuksen alla omat niimät epitiltiiiviit sanat: „los
sinä allekirjoitettuasi tämän pledgem pidät myöskin lupauksesi,
niin sinä teet paraan teon elämässäsi". Siis olisi muka pa-
rempi todistuksen allekirjoittaminen kuin uskossa jättäytyminen
Kristuksen haltuun. Mutta maikka tahtoisikin sanoa: „Titinä
on luonnollisesti poikkeustapaus", niin lieneehiin toki kuntin
erinlaisen eliimiinpituuden mutaan monta tätä parempaa tekoa.
— Todistuksen toisella puolella on innokas kehoitus käymään
raittius-kokouksissa ja lopettamaan seurustelemisensa
entisten juomatomeriensa kanssa (joiden joukossa ehkä möisi olla
hänen isänsä tahi meljensii!) Tästä näkyy, ettet raitttusystii-
lviltii puutu ankaran kotvaa pontemuutta eitä armotonta joh-
donmukaisuutta. Kun lukee näiden raittiusyhdistysten perusta-
misesta, tuntuu tosin melkein, kuin olisi uuden uskonnon pe-
rustaminen hankkeilla. Tosin onkin monessa t66total6rissa
muodostunut sangen armeluttama farisealaisuus, niin että hän
surkuttelemllisesti kohottaen olkapiiitiinsii katselee alas sellaisten
kristittyjen puoleen, jotka kieltäytyivät yhtymästä heidän yhdis-
tyneensä. Kuitenkaan ei pidä hyljätä asiaa tväiiinkitytösten
tähden; tapahtuuhan se mitsaallekin ihmiselle, että suu pannaan
hiukan liian täyteen kun pontemasti ajetaan hywiiii asiaa. Sen-
laisethan me ihmiset olemme.

Jos nyt kysyy yhdistyksen jäseniltä, tokko heidän mie-
lestään oluen, munin y. m. nautinto itsessään syntiä, niin
ivastaa moni armelematta: „On kyllä, se on luonnotonta ja
Jumalan tahtoa ivastaan sotimaa". Tahi sanomat he: „M-
------denteketviiii, onko se syntiä tvai eikö, — lähimmäistänsä to-
denteolla rakastaman ihmisen täytyy luopua senlaisen juo-
man nauttimisesta, hänen täytyy olla esimerkkinä täydellisestä
raittiudesta". — Toiset omat waro»vampia. „Kohtuullinen
nautinto", sanomat he, „ei itsessänsä olisi mikään synti. Mutta
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kun tällä alalla kohtuuttomuuden maara on kauhean suuri, niin
luomumme me mapaatahtoisesti semmoisten juomain nauttimi-
sesta, osaksi itsiiimme suojellaksemme itsiämme ivastaan, maan
mielä enemmin antaaksemme heikoille metsillemme hywiin esi-
merkin. Mutta me myönnämme kullekin »vapautensa, emmekä
tuomitse niitä, jotka toisin ajattelemat". Minun edessäni on
juuri kirje raittiuden ystiilviiltä, joka muun muassa kirjoittaa
seuraamat sanat: „lumala pelasti rakkautensa kautta omansa
ijankaikkisiksi ajoiksi; me pelastamme ihmiskumppalimme täksi
elämäksi." Me näemme siis tässä kaksi erinlaista lautaa. Toi-
selta puolen on raittius tehty uskonkappaleeksi, toiseltapuoleu se
ilmestyy ivllpaanll rakkaudenosoitteena. Mutta kaikki, sekä kiih-
toiset että maromaiset, »väittämät erittäinkin, että alkoholin-se-
kaiset juomat sisältämät kaikissa tapauksissa niin hiukan mää-
rän ramintoainetta, ettei sitä moi ottaa huomioonkaan sen ra-
hasumman rinnalla, joka siitä pitää maksaa; että lisäksi niimät
juomat omat ainoastaau kiihoittimia, jotta säännön mutaan
omat lvllhingollisia, eiwättä ruumiille tarpeellisia.

Mitiipithiin toto tästä liitteestä nyt olisi sanottama? Ai-
noastaan pintapuoliselta ihmiseltä woi jäädä huomaamatta se
mahtawll pontetvuus, se suurenmoinen itsensätieltiimys, se ar-
melias, siiiililvii lveljellinen rattans, mitä tässä tulee näkymiin.
Toiselta puolen taas ilmestyy heti sangen arweluttawia seikko-
ja, ja moni korkeasti simistynyt ihminen ja jumalinen henkilö
itse Englannissakin on ensiksi kerran toisensa jälkeen huo-
mauttanut niistä.

Mutta me muistakaamme ensiksi, että englantilaiset oivat
englantilaisia; ja Albionin poikain iveressii on taipumus johta-
maan joka asiaa korkeimmilleen. Turkasta englantilaisia turis-
teja, jotka seisomat glatscherin tahi mielä saatvuttamattoman
lumihuipun luona Alpeilla. Vaikka kaikki asiantuntijat sanoisi-
tvatkin määrälliseksi mieliipä mahdottomaksikin tälle kukkulalle
nousemisen, — ei se auta. „Me tahdomme kuitenkin koettaa!"
sanomat he, ja sitten he ryhtyivät toimeen ja taittamat useinkin
niskansa siinä. Mutta siitä lviihiit. Heidän serkkunsa ja tä-
tinsä harjoittamat kumminkin samaa kiistoa. Ia samoin on
laita joka alalla. „Päii seinän liimitse" — on lukemattomain
englantilaisten tunnussana, maikteimiit sitä lausu, ja tässä on-
kin se tarpeen, että heidän päänsä säännön mukaan omat ko-
mat, usein komemmat kuin komat seinät, ja että he todella piiii-
semiitkin liimitse. Saman jiiykkitluontoisuuden, joka ajaa asian
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korkeimmilleen, huomasimme me jo englantilaisten sunnuntain-
pyhittämisessiitin, jota menee melkein niin pitkälle, ettei min-
käänlaista työntekoa hyväksytä; vielä huomasimme me sen siinä
tavassa millä monet dissenterit ja etenkin pelastusarmeija"
saarnaavat kääntymistä ja luopumista maailmasta. „loko tei-
dän täytyy kääntyä nyt, tällä hetkellä, tässä paikassa ja sillä taval-
la, kuin me sanomme, — tahi teette sen liian myöhään!" Saman
ankaran johdonmukaisuuden tapaamme täällä raittiuden alallakin.

Vielä edelleen on se seikka huomattava, että ylipäänsä
lujatahtoisten englantilaisten enemmin kuin muiden kansojen
kristittyjen on peljiittälvii väkeväin juomain nauttimisen into-
himoa. Siihen kuuluu myöskin kostea ilmanala kiihoittavan,
ja suuret rahavarat myöntävät ylellisyyttä. Uskomatonta on
kuinka paljon englantilaiset voivat juoda. Kauhulla olen usein
Alpeilla nähnyt englantilaisten huviretteilijäin juoda holahutta-
van pikarillisia drand^a yhtiihaalvaa muuttamatta naamansa
juonteita enemmin kuin vettäkään juodessaan. Mahdotonta on
mainita niitä tilastollisia lukuja, joita wototalorit julkaisevat ja
joidenkantta he ilmaisevat, kuinka suurikansallisomaisuus pannaan
alkoholiin. Ia mitä ne sanovat perhe-elämän, siveellisen ja
uskonnollisen elämän rappiotilasta, ja lukemattomasta joukosta,
jonka terveys on mennyt pilalle, sitä on jokainen, joka omin
silmin.ci ole tullut näkemään, pitävä naurettavan liiallisena.

Älkäämme siis kiiruhtako arvostelemaan! Meidän, saksa-
laisten kristittyjen, jotka emme tahdo menettää olut- ja viini-
lasiamme, pitäisi kumminkin ihastuksella ihmetellä näitä t66to-
tahria, jotka osoittautuvat niin vapaiksi itsenäisyydestä ja
veljiänsä rakastaviksi. Tässä on meillä kuitenkin muistutus.
Se suuri raamatun-ajatus, että kaikki kristityt ovat lesuksen
Kristuksen sotilaita ja työmiehiä, jotka ovat kutsutut etsimään
ja voittamaan vielä eksyksissä olevia ihmiskumppaliansa, voit-

tamaan heitä osoittamalla uskoa ja rakkautta, — tämä suuri
ajatus näkyy minusta ylipäänsä paljon enemmin muuttuneen
lihaksi ja vereksi Englannin kuin Saksan kristityissä. Me tah-
domme häpeällä tunnustaa tämän, emmekä tahdo poistaa tätä
terveellistä häpeätä sillä, että kiinnitämme huomiomme siihen
laintaplliseen vivahdukseen, joka kieltämättä usein selvästi
tulee näkyviin englantilaisten hurskaudessa ja etenkin englanti-
laisten ihmisellisyyspyrinnöissii.

Minä puolestani en uskalla tuomita t66total6r'eja. „llon-
n? Boit yui mal 7 P6UB6". Kun nyt kerran englantilaisten
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luonne on senlainen, lvoipihan ehkä olla mahdollista, että täy-
dellinen raittius on ainoa tie, joka heillä tvie tarkoituksen pe-
rille. „Useimmat englantilaiset owat sen luontoisia, että heidän
joko täytyy olla täydellisiä juoppoja tahi olla aitvan nautti-
matta lviikiiviinajuomia" — sanoo muuan englantilainen kirjai-
lija. Minä en tiedä, tokko niin lienee laita. Jos niin on, ei
t66total6i'eilla ole määrin. He älkööt maan sanoko: „luominen
on itsessään pahetta", maan: „Meille englantilaisille, jotka yli-
päänsä emme moi juoda olematta juoppoja, on se kerrassaan
määrällistä". Mutta tämä ajatuskanta on jo lukemattomille
»vanhettunut. Raittius on heidän mielestään jo tullut autuaaksi
tekemäksi uskonkappaleeksi, ja se, joka uskaltaa tehdä muis-
tutuksia tätä uskontunnustusta ivastaan, ei ole puhdastarmai-
nen". Silloin on mahdoton lvälttäii mastakohtaa. Mtljoonia
ihmisiä estetään tällä yksipuolisella lamalla kristinuskosta, jonka
he kohtaamat semmoisen lain turmelemana. Minun mielestäni
on aiman marina, että tämän toimen jiiljennys erittäinkin
meillä Saksassa joutuisi naurun-alaisuuden kiroukseen. Sanalla
sanoen, me kaikki, jotka nurkistamme itsiiimme oluella ja mu-
nilla, tiedämme kyllä hymin, kuinka »vaikeata on tästä nautin-
nosta luopuminen. Mutta kun nyt kymmenen tuhatta ja sata
tuhattu, joilla on aiman sama tunne tuin meillä, luopuu nau-
tinnosta niiyttiiäkscnsä juopumushimoon joutuneille ihmistump-
paleillensa hywiiii esimerkkiä, — niin on tämä semmoinen mel-
jellisen rakkauden sankarius, että sen tulee saattaa meitä ihas-
tumaan ja symiisti häpeemäiin. Tällä emme tahdo sanoa, että
meidän täällä Saksassa sopisi ja pitäisi tehdä samoin, kuin he
tekemät. Että se on mahdotonta, pitäisi kaikkien yinmitrtiiwäis-
ten saksalaisten lukijain myöntää. Mutta me puristamme kii-
tollisesti heidän kättänsä toimoen, etta heiltä jotain olemme op-
pineet.

Mutta tätä minä sanon ainoastaan niistä, jotka sano-
mat: „Me tunnemme halua osoitta tällä lamoin rakkauttamme
lähimmäistämme kohtaan. Vaan kunkin pitää tietää, mitä ja
miten hän tekee. Ei tämä ole mikään laki kristitylle, ei se ole
mikään uskon maatimus".

Se, mitä seuraamassa sanotaan koskee etupäässä niitä 166-
--total6r'eita, jotka tekemät raittiuden uskonnolliseksi laiksi, maikka
se oikeastaan on käytännöllinen keino, — jotka tuomitsemat
päihdyttämien juomain nautinnon itsessään hyljättiiwiiksi, ei-
wättä siis hylviiksy niitä kristityltä jotka eiwät ole t66tota-
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loreja. Näiden luku näyttää, paha kyllä, oleman jokseenkin
suuri. Tätä epäkristillistä tvieliipii kristinuskoa ivastaan soti-maa farisealaisuutta mastustamaan on seuraama aijottu.

3. Raittius ja ewankeeliumi.
Vaikka suuresti ihailcmmekin sitä suurenmoista rakkauden

pontemuutta, mikä mainitussa liikkeessä pistää silmäämme,
emme moi olla lausumatta siitä annostelua raamatun kannal-
la. Me tahdomme mitata tätä liikettä Jumalan sanan mitalla
ja ennen kaikkia kysyä, mitä mapahtaja siitä sanoo. Katso-
kaammepa, tokko raamattu kieltää semmoisten juomain käytän-
nön, joidenka ylenmääräinen nauttiminen moi saattaa juojan
piiihtyneesen tilaan (I). Me tahdomme mielä lausua muuta-
mia sanoja siitä, mitenkä raamatun mukaan kristityjen ihmistenylipäänsä pitää käyttäytyä niitten lahjain ja nautintojen suh-teen, joita maailmassa on tarjona (II).

(I). Viini on ainoa piiihdyttäwii juoma, jota raama-
tussa mainitaan. Sitä mainitaan jotenkin usein ja jo jotenkin
aikaiseen. Noa se Vedenpaisumuksen jälteen istutti ensimmäiset
Viinitarhat; mutta hän ei »voinut Vastustaa sitä Vaaraa,
mitä tässä Jumalan lahjassa on. Hän ei siis ainoastaan syö-
nyt rypäleitä, eitä juonut ainoastaan rypäleiden Vasta puser-
rettua mehua, Vaan hän myöskin käytti Viiniä ja nautti liian
paljon sillä laivoin saatua piiihdyttiilvää juomaa. Suuri on
niiden joukko, jotka eiwät ole lvoineet torjua samaa »vaaraa, jasen kautta on tullut paljon pahennusta. Lot esim. teki piiis-
sitnsä sukurutsauksen ja monessa muussa raamatun paikassa pu-
hutaan Viinistä. Milloin sitä keitetään arwokkaaksi Jumalan
lahjaksi, jota tulee antaa surullisille ja jota ilcchuttaa ihmisen
mieltä (Sananl. 31, 6. Ps. 104, 15. Saarn. 10, 19), mil-
loin lukee: Viina ja Vaimot tekewiit Viisaat miehet hulluiksi,
ja jotka porttoin kanssa yhteyttä pitämät tulemat mielipuoliksi
(Syrak. 19, 2j. n. e.) Mutta yhtä wähän kuin naimatonta
säätyä puolustetaan sen tähden, että naiset usein iviettelelvät
»viisaan hulluuteen, yhtä wähän waaditaan wiinin nauttimatto-
muutta sen pahan tähden, minkä iviini saapi aikaan. Ainoas-
taan nasiirien piti olla lviiniii juomatta, mutta juuri siitähänseuran, että sen nauttiminen muulle kansalle oli sallittu. Wii-
nin nauttimattomuus oli erityinen tunnusmerkki siitä, että na-
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sirreillä oli oma omituinen suhteensa Herraan. Mutta merkki
on yhtä wähän kuin leikkaamaton tukkakaan mikään korkeampi
aste hurskautta.

Mutta missä suhteessa on »vapahtaja tähän? Mitä sanoo
hän ja mitä sanomat apostolit? Apostolit lähettämät kirjeensä
(kreitkalllis-roomalaiseen) maailmaan, missä juopumuksen kaikki
paheet olimat jokapiiitviiisiä. ..Kuitenkin etsimme niistä turhaan
kieltoa munin juomisesta. „Älkiiiit juopuko miinasta" lvaroit-
tamat he kristityttä; mutta munin kohtuullisesta nautinnosta
ei kielletä. Paamali mielä kehoittaakin Timoteusta juomaan
miiniä huonon »vatsansa tähden.

Ia »vapahtaja sitten? Hän ei ollut läheskään t66total6ri!
Tuhmaa olisi ollut hänen mihollistensa panetteleminen, kun he
kutsuimat häntä munin juojaksi, jollei hän ollenkaan olisi juo-
nut miiniä. Tiedämmehän, että kaiivomeden muuttaminen hy-
miiksi, jaloksi muniksi oli hänen ensimmäinen ihmeensä. Wie-
litpii enemmänkin. Kun hän asetti pyhän ehtoollisen, teki hän
munin merensii esikumaksi, ja tätä miiniä ei ole juhlaa mieltä-
män seurakunnan ainoastaan katseleminen, maan myöskin juo-
minen. Wieliipii yksi hänen miimmeisiä lauseitansa sisältää,
ettei hän enitiin juo miinapuun hedelmästä, siihen piiilviiän
asti, kuin hän juo sen uuden Isänsä »valtakunnassa. (Matt.
26: 29). Siis myöskään sieltä: ilon pöydästä Jumalan
ijäisessii, muuttumattomassa Valtakunnassa ei puutu Viinillä
täytettyjä maljoja. Ei suinkaan, Kristus ei ollut mikään t.66to-
tal6ri, sitäivastoin Muhammet, Kristuksen irwikuwa, kielsi eh-
dottomasti kaikkia uskolaisiansa nauttimasta päihdyttiimiii juo-
mia. Ainakin tämän pitäisi herättää totista miettimistä niissä
t66tota_l6r'eissa, jotka kieltämiit munin nautinon itsessään.
Olipa munin Väärinkäyttäminen lesuksen aikaan kuinka suuri
hytviinsä, — ei Herran päähän pistänyt koskaan kehoittaa täy-
delliseen Viinin nauttimattomuuteen. Mutta useat t66total6r'eista
owat niin johdonmukaisia, että he ehtoollisessa Viinin asemesta
käyttämät hedelmämehua tahi jotakin muuta nestettä. He eiwät,
kummallista kyllä, näy huomaaman, etta he sillä tawoin oikai-
semat mapahtajaansa ja tuningastansa.

Mutta kuinka suoriutumat t66total6rit edellä mainituista
tositapauksista ja esimerkeistä? Kyllä mastans tähän olisi hy-
min lystikäs ja naurettalvll, jottei asia olisi niin totista laa-
tua. Sillä kun he hyvinä englantilaisina kristittyinä eivät
kuitenkaan tahdo olla raamattua viisaammat, täytyy heidän.
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joko sitten tahtoivat tahi eiwät, sitä tvititristellit ja sillä talvoin
joutua joto tietäen tahi tietiimättänsä ulkokullatuiksi. Edessäni
on „Katkismus lapsia warten" (»Ilio Lana oi llopo (!at6-
--cdißin"), jossa on 52 kappaletta kysymyksiä ja ivastauksia, ja
lisäksi wielä laulukirja. Tätä joukoittain leminnyttä kirjaa
käyttälviit useat (ei kaikki) toiuv6la,nc6-iu66tinAjohtlljat 52:na sun-
nuntaina lapsia opettaessansa, niin että joka kerta on yksi luku
aineena. Onpa tosiaankin houkka aate 52 kertaa »vuodessa kiih-
dyttää pienokaisia päihdyttiilviä juomia »vastaan ja samalla
mättää heihin kauheimpia tuhmuuksia. Sillä mahdotonta on
kertoa, minkälaisia tuhmuuksia tässä katkismuksessa tarjotaan
luettalvaksi. Siinä selitetään esim. 1 Piet. 5: 8: „Olkaat rait-
tiit ja wlllwokaat" — näin: Kreikkalaisessa testamentissa lu-
kee: „Älkäii juoko!" Joka kreikkaa ymmärtää, se tietää, että
tämä suoraan sanoen on lvalhetta. — Kunnnelkaammepa kui-
tenkin sanasta sanaan muutamia paikkoja! 50:nnen kappaleen
päällekirjoitus on: „Wapahtajan esimerkki". Kysymys: Mutta
eikö siis monta hytviiit ihmistä ole juonutkohtuullisesti? Was-
tllus: On kyllä, samoin kuin monta hytviiii ihmistä on tottu-
nut pitämään orjia, koska heillä ei ollut parempaa tietoa (8io!).
Kysymys: Mutta eikö Jesus Kristus itse ole tehnyt ja juonut
päihdyttäiviiii lviintä? Wastaus: Ei suinkaan, sitä emme moi
uskoa; se olisi ollut hänen armoansa alentamaa, eitä ole mi-
tään todistusta siitä, että hän olisi tehnyt tahi nauttinut täy-
tettyä ja piiihdyttämiiä miiniä. Ainoan terran, jolloin tiedämme
hänelle miiniä tarjotun, nimittäin kun hän ristiinnaulittiin,
kieltiiysi hän sitä nauttimasta — j. n. e.

Eikös ole totta, että tämä olisi pilan alaista, joltei siinä
olisi niin komin totista puolta. Tässä nähdään, kuinka kristi-
tytkin miehet moimat hairahtua totuuden tieltä ja antaa hytvän
tarkoituksen pyhittää huonoja »välikappaleita. Minä luulisin
loukkaamani lukijoitani, jos tahtoisin heille todistaa, kuinka ääret-
tömän paljon hulluutta edellä mainituissa esimerkeissä on, ja
kuinka suuri tuhmuus on, kun 51 sunnuntailulvussa maitetaan,
että emanteeliumeissll puhutaan käymättömästä munista. Tätä
oimallista ajatusta ei mielä kukaan jumaluusopin tutkija kolo
kristillisessä kirkkohistoriassa ollut saanut päähänsä, ennen tuin
t66total6lit tetimiit tämän suuren huomion ! Rehellisempiiä olisi
sitten sanoa: „Tiissii kappaleessa on Jumalan sana meille liian
kemytmielistii, tahi ainakaan se ei somi Englannin oloihin."
Kutsukootpa maan t66total6rit Muhammedia liittolaiseksensa.
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ainakaan ei Jesus ole. Ia tämä tekee koko liikkeen meille ar-
weluttawaksi, siinä tapauksessa että sille tahdotaan antaa uskon-
nollista vivahdusta.*)

(II) Mutta koko tämän liitteen Hentilään ei millään la-
moin somellu etvanteeliumin henkeen; tahi paremmin sanoakseni:
koko tässä liikkeessä ei moi olla puhetta hengestä raamatul-
lisessamerkitytsessä. l66total6rilaisuns ei ole muuta kuin
uusi laki; mutta elvankelinmi on lain loppn. Raittiuspyrintö
on uusi paikka wanhassa waatteessa (Matt. 9: 16), tahi myöskin
Manha llltipaitta emanteliumin uudessa waatteessa. Jos Eng-
lannin kristityt sanoisitvat: „Meidiin kansa ei wielä ole typsi
ewankeeliumia wastaan ottamaan; se on ensin saatettaiva lain
alle," niin »voisi lvastata siihen: „Se tulee teidän tietää, tun-
nettehan te itse parhaiten kansanne." Mutta älkööt he koettako
toteen näyttää, että tämä heidän oma tekemä lakinsa on evän-
keeliumin kanssa yhtiipitiitvii. Tämä yritys woi johtaa ainoas-
taan ewankeeliumin wiiiiristelemiscen, ja me olemme nähneet,
että se onkin siihen johtanut.

„Mmii tiedän ja olen Herrassa lesutsessa makuutettu
siitä, ettei mikään asia itsessään ole saastainen; maan sille,
jota jotakin pitää saastaisena, on se saastaista. Kaikki, mitä
Jumala on luonut, on hymiiit eikä mikään hyljiittäwii ole, kunse maan kiitoksella wastaan otetaan," kirjoittaa apostoli Paa-
lvali. Jokainen nautinto, josta me iloisella mielellä lvoimme
kiittää Jumalala, on sallittu. Meidän ei tule sallia panna
meille lakia, sillä „ei ivanhurskaalle ole lakia pantu". „Kristus
on lain loppu"; „iilkiiiit taas teitänne sekoittako orjuuden itee-
sen;" „taikti on teidän, mutta te olette Kristuksen". Mikä ei
ole uskosta, se on syntiä; mutta mikä on uskosta, s. o. mitä
me lvoimme tehdä »vakuutettuina siitä, että se ei ehkäise eikä
»vahingoita sisiillistit suhdettamme lesukseen, se on
luvallista.

*) Wälttääkseni väärää käsitystä huomautan minä tässä vielä
terran, että edellä mainitut ja seuraavaiset muistutukset koskevat ai-
noastaan niitä testot3,le_r'ia, jotka perustavat raittiutensa raama-
tun pohjalle ja tahtovat koroittaa sen uskonnolliseksi la'itsi. Toisia
taas, jotka tuntevat kutsumuksen näyttää esimerkkiä heittojen tähden,
mutta eivät millään muotoa tahdo tehdä esimerkkiänsä muille kristi-
tyille pakoksi, kunnioitan minä, kuten jo sanoin, sangen suuresti.

Tekijä.
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Niin puhuu evllnkeeliumi. Tämä tosin on ainoastaan
asian toinen puoli. Toinen on se ettei kuitenkaan kaikki
meitä hyödytä, vaikka meillä on valta kaikkeen. Meidän ei
pidä sekoittua mihinkään. „Te olette Kristuksen", tämä on
korkein laki, ja toisen: „Kaitti on teidän" — täytyy alistua
edellisen alle. Mikään luotujen esineiden nautinto ei saa muut-
tua intohimoksi, tarpeeksi, josta emme voi luopua. Meidän
täytyy voida hallita kaikkea; meillä täytyy olla ja meidän täy-
tyy myöskin voida olla ilman. Muutamalle äidille sanottiin,
että hänen ystävänsä kaikki kolme lasta oli kuollut difteritis-
tautiin. Silloin hän vastasi: „los Jumala tällä tavoin ot-
taisi omat lapseni minulta, en minä enitiin voisi uskoa hänen
rakkauteensa". — Mies, jolta lääkäri kielsi tupakan polttamisen,
vastasi: „Mmii tahdon ja minun täytyykin polttaa vaikka hen-
keni menisi." Tämä äiti ja tämä tupakanpolttaja eivät enään
olleet kristityttä, ntin pian kuin he niin puhuivat. Ia moni,
joka ei suorastaan niin sano, vaan jonka sisällinen tila on sa-
manlainen, ei myöskään ole mikään kristitty. Heillä on Kris-
tuksen ohessa myöskin toinen herra, jota he palvelevat, olkoon
se sitten vaimo tahi hevonen, lapsi tahi mammona, ystävä
tahi viini, musiikki tahi tupakka. „Te ette voi palvella Ju-
malala ja mammonaa!" Tärkeä asia on joka kristitylle, josko
hän hallitsee luotuja esineitä, tahi josko ne hallitsevat häntä.
Moni tekee tässä suhteessa kauheita kokemuksia, kun Herra vai-
kealla hetkellä murtaa rikki hänen epäjumalankuvansa.

Myöskin voi asian laita olla senlainen, että ne ilonaineet,
jotka tavallisissa tapauksissa eivät meitä vahingoita, kui-
tenkin joinakuina aikoina ovat meiltä kielletyt. Tämä on
ehdottomasti asian laita, kun me huomaamme, että meillä on
jokin este rukouselämässämme. Vaikka esim. naapurillasi
olisi lupa käydä hyvässä teaaterissa, vaikka olisi ollutkin aika,
jolloin se sinua ei olisi vahingoittanut, — kuitenkin jos sinä nyt
huomaat, ettet sinä teaaterinäytiinnön jälkeen voi puhua va-
pahtajasi kanssa tahi että sielullesi senkautta Jumalan sana ei
ole oikein maukasta : — niin on se, mikä itsessään ei tarvitse
olla syntiä, kuitenkin sinulle syntiä. Tahi jos sinä huomaat,
että Herra kerran nyt tahtoo sinua viedä oikein hiljaisuuteen,
että hänellä on jotakin salaa sanottavaa sinulle; niin täytyt)
sinun joksikin ajaksi poistua seura-elämästäkin, joka itsessään
on viatonta ja joka ennen sinulle oli luvallista, ja joka sittem-
min jälleen tulee olemaan sinulle luvallista. Kaikki täytyy alis-
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tua sen suuren aatteen alle, että me olemme kutsutut olemaan
Kristuksessa ja lisääntymään hänessä. Kaikki täytyy sinun mie-
lestäsi olla pahaa, kun se estää sinua tulemasta lähemmäksi suurta
pitämättä, sinun Kristuksen tumaksi julistamistasi.

Mutta sinun pitää silloin karttaa, ettet mittaa tahi tuo-
mitse kristityttä »veljiäsi ja sisariasi sen mitan mukaan, mikä
sinulle itsellesi ou määrätty. Sinä teet syntiä syödessäsi
marengeja, koska ne pilaamat tvatsasi; mutta miksipä sen, jonka
lvatsa sietää semmoista makupalaa, tartvitsisi sitä halmeksia?

Ia kuitenkin on mielä toinen raja. Jos me muutoin
tumallisella nautinnolla suututamme heittoa meljeii, niin että
hän sen tantta tulee epäilemään meidän uskonelämäämme, niin
moi niinkin tapahtua, että meidän hänen tähtensä täytyy jättää
semmoinen nautinto joksikin aikaa. Meidän täytyy maan kart-
taa, ettemme kysymyksessä olemalle »veljelle myönnä, että tämä
nautinto itsessään on syntiä. Ei se ole muuta kuin ulkokul-
taisuutta, jos joku pastori saarnastuolistansa armelematta ju-
listaa teaaterikäynnin syntisten huivien joukkoon ju kuitenkin
mutkustuksillunsa käy teuuterissu, kun ei luule tunnettuman eikä
huomattaman itseänsä. Semmoisella käytöksellä on paljon pahaa
saatu aikaan. Joko hän sitten pitää todellakin teaaterinkiiynnin
syntisenä; silloin hän mapaatahtoisesti tekee syntiä; — tahi hän
ei sitä pidä syntinä ja on silloin malhetellut peljäten mallalla
olemaa mielipidettä tahi jotakin osaa kuulijoistansa. Ei tiedä,
kumpiko synti on huonompi, edellisessä tapauksessa hän mastoin
parempaa tietoansa teki syntiä Jumalan käskyä wastaan, jäl-
kimäisessä tapauksessa hän walhetteli wastoin parempaa tieto-
ansa. — Mutta minä ivoin kyllä lakata teaaterissa käymästä,
jos tiedän olemani muussa tapauksessa loukkaukseksi ja pahen-
nukseksi todellisesti hurskaille, rehellisille kristityille, jotka omat
ahdasmielisemmällä kannalla (eiwättä ehkä ollenkaan woi arwos-
tella asiaa), ja aiivan samoin on muidenkin asiain laita.

Suuresti kiitollisena ajattelen minä wielä sitä esimerkkiä,
jonka rehtorimme Guterslohin lukiossa antoi meille. Hän oli

kerrassaan kieltänyt oppilaitansa tupakkaa polttamasta, sillä
hän ei pitänyt sitä terlveellisenii eikä sen ikäisille nuorukaisille
sopitvanakaan. Mutta itse hän poltti tupakkaa ja teki sitä mie-
letlänsäkin. Silloin tuli meidän koulun korkeimmalle luokalle
oppilaita toisesta lukiosta, missä oli sallittu korkeimman lä-
himmältä luokalta saakka polttaa tupakkata. Nämät selittilvitt,
ett'ei jo niin kauan poltettuansa woi siitä luopua. Rehtori
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ivastasi: „Mmii näytän teille, että moi kyllä tulematta sentiih-
den sairaaksi." Ia tämän hän toden totta tekikin. Tämä teki
meihin erinomaisen »vaikutuksen eikä siitä hetkestä kukaan us-
kaltanut puhua sillä lamoin, kuin edellä kuulimme. Mutta reh-
torimme ei suinkaan sanonut: Tupakanpoltto on itsessään pa-
hasta; eitä hiin myöskään sanonut: Minä olen tehnyt määrin,
että olen niin kauan polttanut tupakkaa. — Jollen erehdy, ru-
pesi hän uudelleen polttamaan tupakkaa tultuansa toiseen asemaan
elämässä, ja tämä olikin aiman johdonmukaisesti ja oikein tehty.

„Niinpii kyllä," kuulen jonkun sanoman, „mutta etkö sinä
todista juuri tällä puheella, että rakkauden tähden tulee lakata
nauttimasta päihdyttiiiviit juomia. Selmaahan on, että tuhan-
sittain ihmisiä joutuu pilalle oluesta ja munista, puhumatta-
kaan palomiiuasta; kieltämätöntä on, että useimmat ihmiset
omat senlaisia luonteeltaan, että he intohimolla heittäytyivät
sen nautinnon maltaan, jolteimiit siitä täydellisesti luomu. Eikö
rakkauden silloin pidä pukoittuman sinua kiroamaan tätä nau-
tintoa ja esimerkilläsi osoittamaan heikolle meljellesi, että ilman
semmoisiakin juomia moi olla terme sielunsa jaruumiinsa puolesta;
samoin, että siitä moi lakata, maikkapa siihen nuoruudestausa
on tottunutkin? Eiköpä tässä ole suma tapaus kuin Rom. 14,
15-21?"

Tähän minä nyt en tahdo tässä mastata, että suurin osa
lääkäreistä armelee kohtuullisen munin ja oluen-nautinnon (toi-
nen on palomiinan laita) oleman raitista ja termeellistii, mie-
liipit useille ihmisille suorastaan malttamatontakin. Raamattu
kutsuu munin hymiiksi luojan lahjaksi, joka ilahuttaa mieltä ja
Mirkistiiit ruumista. Kukaan järjellinen ihminen ei moi mait-
taa, että munin- ja oluen-nautinto itsessään on syntiä. Se,
joka sitä maittaa, ei ole heikko mcli, maan omapäinen ihminen,
jolle yksinkertaisesti tulee osoittaa Kristuksen esimerkkiä. —Ei
sotvi kieltää, etta näiden käyttäminen monelle ihmiselle on suu-
reksi määräksi; mutta mahdollinen määrinkiiytös ci moi lak-
kauttaa käyttämistä, ja sen tähden etta joku asia moi aikaan
saada pahennusta, ci sitä tarmitse jättää pois, jos tama pahen-
nus on järjetön ja sellviisti sotii Kristuksen ajatusta wastaan.
— Muutoinhan täytyy »vihdoin luopua kaikesta, sillä ei ole mi-
tään, mikä ei herättäisi paheksumista, sillä mitään ei ole, jota
ei käytettäisi määrin. Vegetariaanit esim. sanomat lihansyö-
mistii tvahingolliseksi ja armoa alentamaksikin. Pitääkö meidän
sen tähden lakata lihaa syömästä? Sosialistit selittämät yksi-
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tyisen omaisuuden omistamisen itsenäisyydeksi ja synniksi. Pi-
tääkö meidän sen tähden rumeta kiihkoilemaan kommunistisen
»valtion hytväksi? Onhan yksityisessäkin omaisuudessa sangen
suuri maara tarjona, ja mammona tekee mielettömäksi ja ahneus
pitää orjuudessa miljoonia. Miljoonat ihmiset käyttämät mää-
rin maltaansa ruhun yli, ju lukemattomia kristityttä löytyy,
jotka niitä eiwät tahdo hoitaa lesuksen johdolla, ivaan pidättit-
lviit itsellensä erityisiä etu-oikeuksia tällä allalla. — Kuitenkaan
ei koskaan kukaan «alistunut kristitty ole tvaatinut yksityisen omai-
suuden poistamista. Mutta Jumalan järjestys on se, että kaikki
pitää oleman rakkauden herruuden alaisena ja ivapaasti hoidet-
taiva sen mukaan, kuin rakkaus Jumalaa ja ihmisiä kohtaan maatii.

Onhan rakkaus naista kohtaan miljoonissa ihmisissä muut-
tunut naisten jumaloitsemiseksi jopa irstaudeksi ja kaikenmoisiksi
paheiksikin. Mutta tuomitsemmeko sen tähden amioliiton kelmot-
tomatsi? Tuomitsemmeko seutiihden ylipäänsä rakkauden mo-
lempain sukupuolien millillä pahaksi? Munkit, jotka tahtoimat
korjata luonnon lakeja hylkäämällä sekä omaisuuden että amio-
liiton omat joutuneet alkuperäisen tarkoituksensa mastakohtaan,
— mapaa-ehtoisestll köyhyydestä, naimattomuudesta ja itsensä-
hillitseiviitsyydestii omat he langenneet kaikenmoiseen ahneuteen,
haureuteen ja juoppouteen. Luonto kostaa, jos sitä määrin
käytetään.

„Muttll mainittujen juomien nautinto", sanotaan, „ei
kuulu tviilttämättömyyden, maan ylellisyyden alalle, ja
sentiihden pitäisi ainakin, ottamalla huomioon mäkimiinajuomien
aikaan saattaman turmion, halukkaasti rakkauden tähden luopua
niitä käyttämästä." Me emme suinkuun myönnä tätä, että muka
olut ja muni olisiwllt ainoastaan ylellisyystamaroita. Mutta
maikkapa me sen myöntäisimmekin, emme kuitenkaan suostuisi
mainittuihin johtopäätöksiin. Koko meidän elämämme on ylel-
lisyyttä täynnä, ja jos me tahdomme siitä päästä mapaiksi täy-
tyy meidän pian kääntyä jälleen luonnontilassa olemain kansain
tilaan. Kaikki, mitä me tunnemme taiteen ja kaunistuksen ni-
mellä, täytyy siinä tapauksessa murtua yhdellä iskulla; kaikki,
minkä tarkoituksena on kauneuden ja hienouden hankkiminen elii^
miille, täytyy silloin poistua, ja mihdoin täytyy joutua lviihim-
päiin, mikä elämän jonkunlaiseen ylläpitämiseni tarmitaan. Sillä
taivoin saisi kaikki taide kuoliniskunsa, mutta tieteellä möisi enitiin
olla päämääränä tutkia, kuinka tarpeellisia elantoaineita ja «aat-
teita moitaisiin saada.
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Siitä on nyt kaksikymmentä Vuotta, luu muutoin kyllä
hurskas, mutta pietistinen, ahdasmielinen nahkuri istui minua
Vastapäätä. Me puhelimme Kristillisistä asioista". Muunmuassa sanoi hän minulle: „los te, herra pastori, tahdotte
muiden silmissä olla täydellisesti kääntynyt saarnaaja, niin täy-
tyy teidän heittää pois nuot kultaiset tellonVitjanne, jotta
teillä on. Sellaista ylellisyyttä paheksuivat Veljet ja sisaret."
— Minä Vastasin: „Silloin täytyy minun ottaa kuparipiirrok-
set seinältä, täytyy polttaa tämä matto, repiä utimet ikkunoista
j. n. e. Mutta miksi teillä itsellänne on noin kaunis karma-
lakki päässä; kun te kymmenennellä osalla sen hinnasta olisitte
Voineet hankkia päähineen, joka aiwonne olisi lämpiminä pitä-
nyt? Miksi juotte te lasin olutta, jota kuitenkaan moni muu,
jonka myöskin pitää elää, ei woi tehdä. Miksi te poltatte tu-
pakkaa, ettekä sen sijaan ilahuta köyhiä rahasummalla, jonka se
maksaa? Ia maikka te luopuisitte imeläkin useammasta nautin-
nosta, niin olisihan kuitenkin aina miljoonia ja »vieläkin mil-
joonia ihmisiä, jotka sanomat: Kyllähän tuon on helppo sanoa;
onhan hänellä paljon helpompi olla kuin meillä!" — Tämä on
kaltema pinta, jota myöten alinomaa luistaa alaspäin, kunnes
»vihdoin joutuu mitä hulluimpaan ja Miihäpätöisimpiiiin latijär-
jestelmiiiin, jota taas muuttuu raimoisimmatsi tiihtoilemisetsi.
Esimerkiksi mainitsen minä mennonitit, jotka lvihdoin jatautui-
mat „Knöpler'eihin" ja „Heftler'eihin" s. o. kahteen puolueefen,
jotka kauhealla mimmalla Uistelemat, olisiko tumallista pitää
nappia nutussa, tvai pitäisikö luopuen tästä ylellisyydestä tyytyä
hakasiin.

Lukijat ymmärtämät, mitä minä tahdon sanoa. Itsensä
hillitseminen mitkemien juomien nautinnosta on itsensä tieltitmyk-
sen esimerkkinä epäilemättä moneen waikuttawa siunaamaisesti
ja saattama aikaan hyiviin herätyksen. Mutta sclmillä pitää
olla, että „wäkewiiin juomain" nimellä merkitään ainoastaan
yhtä niistä monista sadoista aloista, joilla itsensä hillitseminen
moi tulla kysymykseen. Warmaankin on tämä ala kuitenkin tär-
kein; mutta kullakin kristityllä täytyy olla lvapaus lvalita, mitä
keinoja hän tahtoo käyttää juoppouden estämiseksi. Estäköön
Jumala meitä uudestaan kuormittamasta emanteeliumia Sinai'n
kiivillä!

Me olemme jo Englannin sabbatista puhuttaissa ja muis-
sakin paikoissa huomanneet, että jokseenkin moni Englannin met-
sistä on taipuivllinen eriiiisen latijärjestelmään. Salaa ja huo-



124

maamatta tehdään siinä fuuria raamatun aatteita naurettamiksi.
Raamatun käsite „liha" tehdään lihalliseksi; käsite maailma teh-
dään maalliseksi, s. o. lihaa, syntiä ja maailmaa etsitään muu-
tamista erityisistä tiloista, teoista ja nautinnoista farisealaisella
lamalla, maitta oma sydän se oikea paikka on, missä maailma,
liha ja synti asumat.

Tähän mutamaan tarkastukseen emme kuitenkaan millään
ehdolla tahdo lopettaa ainettamme. Vaiktei juopumus meidänmaassa olisikaan sellainen turmio kuin Englannissa, niin ei kukaan,
joka mahankin tuntee meidän kansaamme moi sitä lviiittää lvalheeksi,
että lukemattomat perheet joutumat perikatoon etenkin palomii-
nan lvllikutuksesta; että lukemattomat maimot ja lapset tulemat
onnettomiksi ruumiin ja sielun puolesta semmoisten miesten ja
isien tähden, jotka ensin omat tehneet itsensä onnettomiksi ruu-
miin ja sielun puolesta. Kauhean murhanenkelin lamoin lvael-
taa miinanperkele meidänkin rakkaan isänmaamme seutujen
liimitse etsien, ketä hän» saisi niellä. Ia hän löytää joukoittain
sellaisia, jotka mieluummin heittäytymiit hänen nieltiimikseen,
kuin tilmoittelemat hymiin kilmoitutsen. Kauhean pitkät ja »vuo-
sittain suhteettomasti suurenemat rikosten ja törkeyksien luettelot,
jotka tilastotiede tuo esiin, samaten myöskin hullunhuoneiden
luettelot, — ne tulisimat pian paljon lyhemmiksi, jos meidän kan-samme »vapautuisi palomiinan rutosta.

Kuinka ja mistä on löydettiimii apu tämän haltijan mal-
taa wastaan? Sillä siitä on etupäässä kysymys, koska se en-
nen kaikkia muita juomia tiihoittaa kohtuuttomuuteen ja ennen
kaikkia muita turmelee terlveyden ja silveellisen luonteen. Mitä
olueen ja wiiniin tulee, niin on laki niiden käytännön suhteensama kuin kaikkein muidenkin nautintojen suhteen, nimittäin
että meidän tulee niitä täyttää ymmiirtäiviiisesti ja kohtuullisesti.
Varmaankin on tämä kehoitus kohtuullisuuteen ivitlttämättömämpi
tämän, tuin maidon- ja teen-juonnin suhteen. Mutta me emme
tuomitse wiiniii ja olutta hyljättiilvitsi; me pidämme niitä Ju-
malan lahjoina, joista meidän on lupa iloita. Vieläpä me oli-
simme onnellisia, jos hylviiii, halpaa, puhdasta olutta oltsi saa-
tawana jota rawiutolassa isänmaassamme; sillä meidän mieles-
tämme olisi se mitä tehokkaimpia ihmisellisiii keinoja palomiinaa
mastustllmaan ja raimaamaan tieltänsä. Tätä me siis etupäässä
ajattelemme, kun me koetamme hankkia keinoa juopumusta was-
taan. Me emme woi emmekä tahdo matkia t66total6r'eja, tämä
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on meidän hywillä perustuksilla tuettu epäämyksemme. Mutta
mikä siis on meidän asemamme?

4. Mitä teemme me parantaalsemme kansamme
koinwllmmaa?

Mitä tulee meidän tehdä? — Tähän kysymykseen ei miim-
mein ole muuta kuin yksi ainoa Vastaus, nimittäin julis-
taa ewankeliumill kansaan ja sydämiin. Kun aurinkonousee sitteilelviissä Valossaan, silloin pakenetvat kaikki Villi-
eläimet; samoin myöskin, missä Kristus tulee eliiwiiksi sydiim-
messii, siellä on pimeyden Valta murrettu, sieltä pakenemat pi-
meyden teot. Sen jälkeen kuin Jesus ilmestyi maailmaan syn-
tisiä »vapahtamaan, löytyy keino syntiä wastaan ja se keino on
sydammen jättäminen hänen »valtaansa.» Eikä, sywemmältii kat-
soen, ole muuta kuin tämä apu; kaikki muut owat ainoas-
taan helpoitus- ja liewitys-keinoja.

Ia jospa tosiaan onnistuisikin kaikenmoisella työllä, »vii-
saudella ja keinoilla poistaa tahi wieliipii lainlaatimistoimilla
tehdä mahdottomaksi jotakin pahetta esim. juopumnsta, — niin
tulisi joku toinen pahe sen sijaan. Sisällinen tauti woi ilmes-
tyä jaloissa, kun haawat keinollisesti owat poistetut päästä. Ei
mikään auta, ennen kuin weri on puhdistettu. Ia niin kau-
ivlln kuin lihallisuuden ja nautinnonhimon peto hallitsee ihmi-sen sisällä, löytää se pian paloiviinan sijaan toisen, olkoonpa
se sitten nimeltään morfiinia, opiumia tahi en tiedä mitä, tahi
muuttuu entinen juoppous ahmaamiseksi tahi saituudeksi. Sydän
on juurineen uudistettalva muutoin ei auta yrtit eikä lvoiteet.

Jos esim. pelastusarmeija" pitää rahwaan todellista
käännyttämistä tarkoituksenaan, niin on turhaa, että se maa-
tii sotilaittensa olemaan t66total6r'eja. Todellisesti käänty-
neet eiwät woi olla juoppoja eimiitkct syömiireitii eiwät keikka-
reita eiwättä rahannarreja; sillä he owat kääntyneet, käänty-
neet jumalalliseen aurinkoon päin ja pois kääntyneet kaikesta
pimeydestä. Mutta jottei pelastusarmeijan onnistu saada ai-
taan todellista sisiillistä kääntymistä, rupee ihmissydämmessiiasuma peto, maikka sitä olisikin harjoittanut lankeemaan polmil-
leen, tekemään ristinmerkkiä ja laulamaan iuirsiii, pian jälleen



126

näyttämään hampaitansa, eiwättä mitkään kiellot tupakan polt-
tamista ja dranä^'a wastaan auta lainkaan.

Sanalla sanoen, missä Kristus asuu sydiimmessii, siellä
kuolee synnin myrkynpuu juurillensa. Sen näyttää toteen jota
kirkkohistorian lehti, sen todistaa jokapitilviiisen elämän kokemus,
minä toitvon, että sen todistaisi sinunkin kokemuksesi, rakas lu-
kijani. Sentiihden tulee kaikissa juoppoutta wastaan olemaan
ainoastaan sitä myöten pysyiviiistii lvoimaa, kuin emankeeli-
umi on tämän taistelun sieluna. Jos Jumala lahjoittaa kan-
sallemme uuden suuren helluntaijuhlan, niin tulee pian taistelu
yksityistä pahetta wastaan joutumaksi. Tätä helluntaijuhlaa
me kyllä moimme rukoilla, mutta me itse emme moi sitä luoda;
meidän täytyy sitä odottaa. Mutta me moimme miimmeiseen
hengenivetoon puuhata emanteeliumin leivittämistä ihmisten jouk-
koon, heidän huoneisiinsa ja heidän sydämmiinsii. Useimmat
„kastetut kristityt", Jumala paratkoon, eiwät edes tiedä, mitä
ewankeeliumi onkaan, wielä wiihemmin owat he sen »voimaa
kokeneet. Siis ahkeruudella ja innolla tulee Herran kansan le-
ivittää lelvittiimistänsii eivankeeliumia. Mutta tässä sen tulee
osoittaa itsensä Herran kansaksi, eikä siis semmoiseksi kansaksi,
joka ainoastaan puhuu toista tieltä tuin muut ihmiset, maan
kansaksi, jossa korkeampi elämä ja korkeampi rakkaus sykkii, —

elämä ja rakkaus, kurinpito ja moima, joita maailma ci tunne,
mutta joka osoittaa moimansa ihmisten omissa-tunnoissa.
Kristittyjen täytyy omissa silmissään esiin tuoda emante-
liumin autuutta, osoittaessansa itsensä kieltämää rakkautta, tai-
lvaallista iloa, uskaltaessaan kärsiä ja Palmella, ollessaan koh-
tuullinen ja kärsimällinen ja harjoittaessaan jokaista jaloa hy-
lvettii. Mutta me puhumme edempänä tarkemmin siitä asiasta,
kuinka eivankeeliumia sanoilla ja töillä on lemitettätvä ihmisten
joukkoon.

Jos hymä jotenkin usein, paha kyllä, on paremman Vi-
hollinen, ei kuitenkaan paremman ja paraan sentiihden tarivitse
olla hytviin Vihollisia. Ia koska erittäin paras parhaista ei
ole meidän Vaan Jumalan hallussa, niin tulee meidän kysyä
itsiltiimme: Mttii me sittenkin Voimme tehdä? Nyt on kerran
asian laita niin, ettei meidän kansaamme Voi kutsua kristilli-
seksi, Vaikka melkein kaikki lapset owat kastetut, eikä se tähän
maailman aikaan tule olemaankaan kristitty, maikka sen onnis-
tuisikin kumota kaikki „toukokuun laitt", jota minä puolestani
en suinkaan toimo. Meidän tulee laskuissamme käyttää niitä
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lukuja, mitkä meillä omat, saadaksemme selmille, että me enim-
mäkseen olemme tekemisissä senlaisten ihmisten kanssa, jotka ei-
wät wielä ole armon alaisia, maan lain alaisia; jotka eiwät
wielä ole lainkaan alaisia, ivaan joita täydellisesti lihalliset,
maalliset esineet hallitsemat. Tässä täytyy siis kaikkien ei ai-
noastaan kristittyjen, maan myöskin ihmisystälvien liittyä
yhteen hankkimaan apukeinoja. Kaikkien kansanystiitviiin tulee,
kuten edellä olemme sanoneet, yhdistetytn moimin toimia saa-
duksensa sunnuntain uudestaan malloitetuksi kansallemme. Kaik-
kien kansanystätviiin, sen sanomme nyt, tulee yhdistetyin moi-
min hankkia apukeinoja palomiinan turmiota wastaan.

Mutta kuinka? — Tärkeä peri-aate kaslvattaessa on, ett-
ei, jos mahdollista on, oteta ihmiseltä mitään, josta hän pitää,
antamatta hänelle torwaukseksi jotain muuta parempaa. Mei-
dän hyivä tohtorimme tapasi nuorimman tyttäreni leikkelemästä
paperia lapsenkamarissa. Tämä oli lapselle nähtiiiviisti suuri
huivitus, mutta tohtori kielsi hänen käyttämästä saksia terii-
wien kärkien tähden. Silloin pienoinen katkerasti Pahan setittohtorin" tähden. Mutta seuraawana piiilvänii tuli tämä ta-
kaisin tuoden mukanansa kauniit sakset, joidenka kärjet oliivat
hiotut tylsiksi, ja antoi ne lapselle „ahterasti kiiytettiitviksi".
Tällä tawoin »voitti hän lapsen sydammen lykkynään puoleensa,
ja siitä hetkestä nautti pienokainen ilomielin ja hymiillä luotta-
muksella hänen katkerimmlltkin rohtonsa. Tämä on ainoastaan
pieni esimerkki siitä, kuinka suurissa asioissa pitää toimia. On
pidetty sangen liikuttamia puheita palomiinaa wastaan, on pie»
nissit kirjasissa sangen kauheilla kumauksilla kerrottu sen hir-
meitä seurauksia, niistä on tehty kumia, jotka saamat katsojan
kauhistumaan. Tätä me emme tahdokaan moittia; me emme
myöskään tahdo iviiittäii, että se on hyödytöntä. Mutta pal-
jon sillä ei ole tehty. Niitä tuhansia hymin toimeentule-
mia ihmisiä, jotka omissa huoneissaan omat mielissään »va-
rallisuudestaan, mutta jotka eiwät tunne kansamme hätää, —

niille täytyy kaikin tawoin antaa tietoa heidän ihmistumppaleinsa
kurjuudesta ja teroittaa heidän omia-tuntojansa. Heidän täy-
tyy oppia tuntemaan määräksi Kaiuin kysymystä: „Olenko
minä meljeni Martin?" Heidän täytyy tulla tietämään, että hei-
dän juuri sen tähden, että omat hyivinivoipia, tulee pitää
huolta ja auttaa kärsimiä ihmiskumppaliansa. Mutta ei suin-
kaan tarmitse uskoa, että palolviinaturmion kertomuksilla mitään
uutta terrotttaisiin niille, jotka jotka jo omat paheen orjia.
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Minä olen jo monta kertaa puhutellut juoppoja, mutta en ole
mielä lamannut ketään, joka ei olisi hamainnut juoppoudesta
tulemaa kauheata kurjuutta. Eikä siihen paljon tarmitakaan.
Ei semmoisen onnettoman ihmisen tartvitse muuta kuin kou-
raista päätänsä, repaleisia mantteliansa ja tyhjää kukkaroansa,
ei tartvitse kuin huomata heikontunutta työkykyänsä ja rappeu-
tunutta perhe-elämäänsä, niin tietää hän yllin kyllin. Mutta
kurjuutensa huomaaminen ja lakkaaminen juoppoudesta omat
kaksi perinpohjin eri asiaa. Joka syntiä tekee, se on synnin
orja. Useimpain juoppojen mielessä on, sanotootpa sen tahi
olkoot sanomatta: „Mmii tahdon ja minun täytyy juoda, maikka
kaikki, kunnia, ammatti, omaisuus, terweys, waimo, elämä ja
autuus sentiihden meneekin perikatoon."

Tässäpä oli tohtuusyhdistytsientin heikko puoli. Melkein
kaikki nämiit yhdistykset olimat saaneet alkunsa parempiin sää-
tyihin kuulumista henkilöistä. Ne juuri kutsumat seuroihin
tulemaan ja niiyttimät „hywiiii esimerkkiä". Mutta työmies sa-
noi: „Kyllii kai te lvoitte olla juomatta; kyllä kai te »voitte
hywiillii ruoalla pitää itsenne mahingoittumasta; onpa teillä
monta muutakin nautintoa, joita me emme nimeltiikiiiin tunne,
emmekä ainakaan koskaan moi saada. Köyhä mies tahtoo myös-
kin pitää huivinsa." Mitähän tästä seuraa? Seuraa se, että
lähinnä emankeeliumin leivittämistä ei mikään muu keino ole
tehokkaampi miinaa mastustamaan kuin jalompien huivien
ja nautintojen hankkiminen kansalle. Ia juuri tämä johtaa ta-

kaisin emankeeliumiin ; sillä se rakkaus, joka täänkaltaisia saa ai-
kaan, on emankeliumin hengen hedelmä. Kansankeittiöt ja
kansankllhmilllt suojelisilvat Varmaan monenkin menemästä
Viina-kapakkaan. Jos näitä laitoksia hoidetaan järjellisesti, jos
Vieraat hylviillä hinnalla saalvat hylviiä ja terlveellistii ruokaa
ja juomaa siistissä, ja maukkaassa muodossa kiiltiilvien, puh-
taitten pöytäin ääressä, ja heitä kohdellaan ystiiivällisellii kat-
seella ja hytvillä, ystätvällisillä sanoilla; jos heillä täällä on
kiiytettiilviinii siistiä hylviii kirjoja, ja etenkin kuivilla Varustet-
tuja kirjoituksia, (sillä kansa tahtoo nähdä tulvia!); — jos sinne
myöskin toimitetaan kaikenmoisia pelejä esim. schatti-, domino-,
lautapeliä j. n. e., — jos on Varoja teiliradan, biljardin j. m.s. toimittamiseen, jos lisäksi olisi puutarha, missä ehkä Voisi
pelata krikettiä ja krokettia, — silloin ei Varmaankaan Vieraita
puuttuisi, ja he tulisilvat tarpeeksi lujiksi luopumaan palowii-
nasta, lukuun ottamatta niitä, jotka jo tykkynitiin owat joutu-
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neet juoppouden Valtaan*). Mutta tässäkin kohdassa pitää
paikkansa sananlasku: „Liian ohut terä tylsyy pian". Näistä
paikoista ei pidä poistaa olutta ja Viiniä. Waikka tämä kii-
lvisikin päinsä Englannissa, maikkapa se siellä olisi malttama-
tontakin, koska siellä olut ja muni on niin miiketväii ja sekoi-
tukseltaan läheistä sukua paloviinan kanssa, — meillä ei saa
eroittaa pois olutta, joltei tahdo samalla eroittaa pois juuri
niitä ihmisiä, joiden hyiviiii tahdotaan edistää.

On jaloja teollisuusystiiiviä, jotka edellä mainitulla ta-
ivalla kcchmilla, oluella, kansakirjastoilla, biljardihuoneilla j. n.
e. pitäen huolta työmiestensii humista omat saavuttaneet oimal-
lisen tuloksen. He omat menneet pitemmälle: tehneet lopun
asunnonpulasta ja antaneet työmiehillensä tilaisuuden tvii-
hitellen hankkimaan itsellensä oman kodin. He omat saaneet
palkinnokseen kiitollisuuden kyyneleitä, mutta eipä siinä kyllin;
he omat oman kodin ohessa lahjoittaneet heille jalon ylpeän
oman armon tunnon, joka sotii kaikkea alhaista ja paheellista
wastaan. Jospa meidän suurta piiit-omaamme johonkin mää-
rin tahdottaisiin käyttää pelastaman rakkauden paltvelukseen,
kuinka paljon sillä kuitenkin olisi toimittamista, ja säännön mu-
taan lähtisi päii-omasta sitäpaitsi tarpeeksi korkoa.

Mutta todellista uhraatvaisuuttakaan ei saa peljätä,
jos tahtoo auttaa kansaa. Semmoiset kahlvilat, joista äsken
kerroin, jotka woiwat olla kokouspaikkoina, mihin ihmiset saisi-
wat kokoontua kaikenmoisiin seuroihin, lauluharjoituksiin y. m.
s., missä he myöskin saisilvat Viettää hiittänsä ja muita juhli-
ansa, ne maksalvat rahaa, paljon rahaa — ainakin perustet-
taessa. — Minä menen Vieläkin askeleen edemmäksi. Kaikissa
ihmisissä piilee ihanteellisuuden ja ihanuuden tarlve, juurisen tähden että he owat ihmisiä, vaikteiviit tuntisikaan sanoja
ihanne ja estetiikka. Tiivistyneillä, jolta säännönmukaisesti ei-
wät ole ilman lvaroja, on tilaisuus omissa kodeissaan tyydyt-
tämään tätä tviettiii. Heillä on hauska koti, heillä on kaiken-
moista lukemista, heillä on musiikkia ja taidetuotteita kodissan-

*) Englannissa on koko joukko ihmisellisyys-hhdistyksiä, jotka
ovat toimittaneet senlaista kahviloita. Niitä on sadoittain perustettu
ympäri koko maata etenkin suuriin kaupunkeihin. Ia missä niitä on,
siellä ovat ne suureksi siunaukseksi. Ne antavatkin suurimmaksi osaksi
huolimatta helpoista hinnoista, tarpeeksi, osittain jokseenkin paljon
voittoa omistajoillensa.

Tekijä.



130

sa. Eiwättä he kuitenkaan tyydy siihen. He etsiwiit ja löytä-
mät etsittiiwiinsii monella tawoin, seura-elämässä lvertaistensa
kanssa, hulviretkillii maalle, matkustuksilla, konserteissa, tahi
»vieläpä teaattereissa ja tanssiaisissakin. Meidän tulee olla oi-
keutta harrastatvia. Köyhä kansa, joka kotoonsa tuskin, tahi ei
ollenkaan saa sitä, mikä meille tuottaa sisiillistii mielenylennys-
ta, ehkäpä wielä usein saa kokea sen lvastakohtaakin, tahtoo
myöskin saada hulvitusta. Tätä wastaan ei pitäisi olla
sanomista kellään, joka itse ei elä erakko-elämää. Seuraus
siitä on, että siinä asemassa olewat ihmiset etsiwiit sitä, mitä
kotoansa eiwät saa, ei ainoastaan kapakoista, ivaan myöskin
suurista loistamista tansisaleista, haimoista ja huonoista teaat-
tereista, kujeilijaeniiytiinnöistä j. n. e. Mutta kaikissa näissä
paikoissa on palomiina ylinnä. Ia niin tulee asian laita ole-
maankin, kunnes näiden sijaan tulee jotakin parempaa. Sem-
moista parempaa omat epäilemättä ne ralvintolat, joista yllä
olen maininnut. Semmoista parempaa on kauniitten yleisten
puistojen toimittaminen, joihin ilman maksutta kenen tahansa
on lupa päästä, ja joissa saa ihailla kaunista luontoa, ehkä
joskus myöskin saa kuulla hywiiii musiikkia ja olla hymiissii seu-rassa kaikensäiityisten thmisten kanssa. Juuri tämä sekoitus
on tärkeä. Minä en tuskin koskaan ole nähnyt alhaisen mie-
hen raaasti käyttämän itseään tahi juopuman juodessaan olutta
samassa salissa kuin senaatori, kauppamies tahi opettaja. Me
bremiliiiset ihailemme suurta Bur g erp urkimme, eimiitkii mei-
dän ritkuut henkilöt iviisy yhtämittaa sitä kaunistelemasta kai-
kenlaisilla taideteoksilla ja monenmoisilla uhkeilla rakennuksilla.
Mutta he tulemat itsekin sinne kansan sekaan. Tässä puistossa
on elämä kaikkina kauniina piiiwinii ja erittäinkin sunnuntainasangen miltäs ja tallvella siellä on oilvallisia luistinratoja ylei-
sön kiiytettiiw imit. Epäilemättä auttaa tämä meidän Burger-
parlimme enemmän tapojen sitvistyttiimisen ja kansan raakuu-
den poistamisen hymiiksi kuin kaikki puheet, jotka sitä wastaan
pidetään.

Samoin on eläintieteellisten tarhain laita, joihin
pääsemästä kuitenkin tuo onneton sisäänpääsymaksu estää köy-
hän miehen. Kuinka helposti lvoisilvat ne, joilla on miljoonia
hallussaan, tehdä tämän maksun tarpeettomaksi tahi lvithentiiiisen pienimpään summaan! Minä olen edelleen maininnut, että
Lontoossa on yritetty toimittamaan köyhiä warten teaatteria,
missä sillä on tilaisuus helposta sisäänpääsymaksusta nähdä to-
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siaankin hyviä ja siveelliseltä kannalta puhtaita kappaleita, ja
minä voin kertoa, että monet tuhannet ovat kiitelleet sangen
paljon näitä laitoksia.

Wielä on monta muuta keinoa, joiden kautta kansaa voi
johdattaa jalommille poluille. Tässä minä mainitsen ainoas-
taan kaikenlaisia siiiistörahastoja. Semmoisia ei koskaan
voi olla liian paljon. Jos jollakin perheellä on vaan siiiistö-
rahllstotirja hallussaan, niin on, vaikka se olisikin alkanut sääs-
tönsä mitä lvithäpätöisimmcistä summasta, kuten jokainen ihmis-
tuntija tietää, halu sitä enentämään sangen suuri. Ia tunto
siitä, ettei ole perin köyhä, herättää jonkunmoisen siveellisen
tunnon, jota suojelee kaikkea alhaista vastaan. Senmoinen kaa-
pissa oleva siiiistörahllstokirja on itään tuin huoneen hyvä
henki. Jokainen siihen kirjoitettu markka on viinafterkeleeltä
temmattu saalis. Mutta kaikki, mitä sanon siiiistörahastoista,
toskee myöskin kaikenmoisia jaloja ja sivistyttäviä askareita,
koita koetetaan saada toimeen köyhissä kodeissa. Minä tarkoi-
jan käsitöitä, lehtisllhausta ja muuta senlaista. Tässä
tulee tuumia ja ajatella, kuinka voisi keksiä uusia' apukeinoja.
Waikka siihen tarvittavat ajan-, voiman- ja rahan-uhraukset
olisivatkin suuret, on kuitenkin itse tarkoitus nim. kansamme
pelastus vieläkin paljoa suurempi. Minä sanon pelastus;
sillä meidän kansamme ei opi minkään muun kautta uskomaan
niin vakavasti taivaalliseen rakkauteen, kuin sen kautta, että
niiden ihmisten rakkaus, jotka ilman itsenäisyyttä ja huolimatta
vaivoistaan koettavat sitä kohoittaa lo'asta, voittaa sen sy-
dän puoleensa. Mutta suuret rahakukkarot täytyy panna liik-
keelle, muutoin me tuskin voimme välttää yhteiskunnallista
vallankumousta.

Me uskomme siis, että juopumusta vastaan voidaan
menestyksellä taistella ainoastaan alttiiksi antavaisuudella, itses-
tänsä huolimattomalla rakkaudella, sillä rakkaudella, joka on
Kristuksen hengen hedelmä ja jonka olento ja vaikutus ilmes-
tyy tuhansittain tuhansille sellaisille, jotka vielä vierastele-
vat uskon tunnustamista. Tämän rakkauden hedelmiä ovat
myöskin juoppojen pelastustodit, joidenka tarkoituksena on
juoppouden orjiksi joutuneiden parantaminen. Niissä käytettä-
vät lääkkeet ovat työ, järjellinen elantotapa, terveydenhoito,
hyvä esimerkki. Jumalan sana ja rukous. Ia suuri on näistä
laitoksista tuleva siunaus, vuittei kaikki sinne tulleet olisikaan
autettavissa. Kyllä minä tiedän, että moni epäilevästi tahi
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halweksien katsoo tiinlaisia pyrinnöltä, tahi imeläpä kysyy : Kuin-
ka woi tämä riittää niin monelle? — Mutta se, joka tietää
kuinka suuri artvoltaan yksi ainoa ihmissielu on, se ei sano sillä
tawoin. Se joka edelleen tietää, kuinka yhden ainoan paran-
nuksen kautta usein kotanainen suuri perhe woi saawuttaa elä-
män onnen, se jota tietää, kuinka jokainen parantunut on mah-
tawana, eliiwänii saarnana mille, jotta wielä palwelewctt pahet-
ta, se ei koskaan puhu sillä tawoin. Näiden turivakotien ole-
massa olokin jo itsessään on mahtalva ja liikuttama todistus
lviinaturmiota wastaan. Ia tvaikka näitä tnrwakotia on aino-
astaan wähän, niin eihän mikään estä perustamasta useampia
riittämään useammille. Tähän on sitä suurempi syy, kun on
huomattu, että missä maantviljelystä hoidetaan suuremmassa
määrässä, »voidaan niin toimittaa, että niihin tartvitaan hylyin
wähän aineellista uhraalvaisuutta.

Mutta nyt tulemme wihdointin wiimein hywin tär-
keään kohtaan. Me luulemme, että myöskin lvaltion ja
esi Wall an, Jumalan säätämällä, täytyy auttaa tässä. Me
emme tässä tarkoita etupäässä korkeata wiinaweroa, — »voihan
setin kyllä olla hywin terweellinen, — mutta esilvallalla on
wielä paljoa päteiviimpiii keinoja kiiytettiiwitniinsä. Jos hywii
tilaisuus todellakin tekee ihmisen lvarkaaksi, niin on marinaan
meidän lainsäädäntömme tähden, joka tekee mahdolliseksi tuon
kauhean svuren määrän miinakapakoita ja olutkroumia, se pahe,
josta nyt on kysymys, laajennut kauhean suuressa määrin.
Tama täytyy jokaisen rehellisen ja puolueettoman ihmisen myön-
tää. Mutta jos tämän huomaa todeksi, täytyy myöskin huo-
mata, etta anniskelu-oikeus on wiihennettäwii. Usko-
mattoman kemytmielisesti on hallitus antanut myönnytyksiä krou-
mien ja oluttaplltoitten pitämiseen. Jottei lakata kulkemasta
eteenpäin tätä tietä, lvieliipit jottei tässä suorastaan tehdä ivas-
tamaikutusta, niin omat kaikki muut pelastuskeinot ponnetto-
mia. Kaikkien puolueiden isänmaanystätvien tulisi yhdistyä pa-
nemaan toimeen suurenmoisia yllytyksiä. Kaikkein paraiten pal-
melemat he »valtiota yksimielisesti julistamalla mastustamansa
nyt lvoimllssll olemia lakeja ja maalimalla perinpohjaista apuas. o. niin suurta anniskelu-oikeuden rajoittamista kuin mahdol-
lista. Tämä ei mastusta enemmin mapaamielisiä peri-aatteita
kuin sekään, ettei mille rihkamakauppiaalle tahi maankulkijalle
tahansa myönnetä oikeutta myydä morfiinia, sinihappoa ja
muuta senlaista.
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Me saamme Ruotsista erinomaisen esimerkin siihen, mi-
tenkä Valtion ja kuntien Virastot woiwat antaa apua viina-
turmion alalla. Sallittakoon minun mainita tässä siitä.*)

Sen jälkeen kuin Vuonna 1808**) tviinanpolttaininen
Viattomana asiana Ruotsissa oli julistettu Vapaaksi, tultiin
Vihdoin niin kauaksi, että 21 wuotta myöhemmin Valmistet-
tiin 160 miljoonaa literiii palomiinaa 173,000:55 apolttimos-
sa. Punnittllkoonpa näitä kauheita lukuja! Ruotsissa on 4
miljoonaa asujamia; siis tuli jota hengen osaksi (siihen luet-
tuina rintalapsetkin) 40 literiii muodessa, ja jota miides raken-
nus oli aina polttimo tahi kapatta. Nykyjään nautitaan aino-
astaan 12 literiii kuntin henkilön osalle, ja samassa suhteessa
on pikostilllstokin" saanut aiman toisen näön. Tarkastakaam-
mepa, kuinka tämmöinen parannus on saatu aikaau.

1830-lumun testipaikoilla syntyi moimakas mastustus tätä
menoa wastaan, eikä se liike rauennut, kuten monta kertaa oli
laita sitä mustaaman liikkeen Saksassa ja Slveitsissii jälkeen
muoden 1848. Jo ivuonna 1855 kielsi hallitus tykkänään ko-
titarpeenpolton, ja »vuodesta 1861 altain sai miinaa malmistaa
ainoastaan höyrypolttimoissa. Niinpä aleni polttimojen luku-
määrä vähitellen 173,000:5ta muonna 1830 442:een muonna
1879. Hymätsi lltvuksi oli myöskin palomiinan suuri meroitus
ja lain määräämä kapakoitten lukumäärän rajoitus. Wuonna
1855 saimat K. Mjt:n käskynhaltijat oikeuden määrätä an-
niskelu-oikeuksien lukumäärän eri lääneissä. Kymmenen muotia
myöhemmin jätettiin kunnallismirastoille oikeus K.
Mjt:n myöntymyksen saatuansa määrätä anniskelu-
paikkojen lukumäärän joka pitäjässä. Muutaman lain
kautta muodelta 1858 otettiin mihdoin se johdonmukainen as-
kel, että kunnallishallituksien annettiin mapaasti, mirastojen
myöntymyksellä, antaa arennille litultaan edeltäkäsin määrätyt
anniskelu-oikeudet niille henkilöille, jotka tekilviit korkeimman
tarjoomuksen, mutta samalla antoimat takauksen niiden oi-
keasta käyttämisestä. Maalla käytettiin sitä niin laajal-

*) Seuraavat tiedot, joiden todenperäisyyden minä voin taata,
ovat suurimmaksi osaksi saadut „Bremer Kirchenblattista".

Tekijä.
**) Oikeammin 1800, jolloin valtiopäivät julistivat viinan-

valmistuksen vapaaksi ja säädyt ottivat matsaaksensa viinaveroa;
1809 pantiin viinarahat suostuntaverojen joukkoon.

K. m.
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ta, että maakansan varalta tässä harvaan asutussa maassa
vuonna 1877 oli ainoastaan 324 kapakkaa ja 136 myymälää,
siis yksi kapakka 10,500:nhengen osalle jayksi myymälä 25,000:n
hengen osalle.

Tämän muutoksen vaikutus oli todellakin ihmeteltävä.
liiykimpäinkin rajoittamattoman anniskeluvapauden puolusta-
jien täytyi näitä tosi-asioita nähdessään luopua taistelustaan,
tässäkin kävi koetteleminen tutkistelemisen edellä, „kiiytäntö"
„teortan" edellä. Ainoastaan kaupungeissa oli eniiim suuria
vaikeuksia voitettavana. Sillä siellä voitiin lakia helpommin
kiertää, viettely keksi kaikenmoisia konnankoukkuja, ja niissä tar-
vittiin vielä enemmin keinoja. Semmoisena olikin onnistunut
anniskelujärjestelmiin uudestaan muodostamtnen, jota ensin kek-
sittiin ja pantiin toimeen Göteborgissa ja sieltä nopeasti levisi
yli koko maan.

1860-luvun testipaikoille eneni Göteborgin työkansan
köyhyys enenevistään. Se komissiooni, jonka oli hankittava
selville tämän pahan asian syy, sai selville sen johtopäätöksen,
että kllpakoita oli litan paljon ja että juomarien lukumäärä oli
aivan liian suuri. Kustakin kapakasta maksettiin kyllä jokseen-
kin paljon veroa, keskimäärin jommoinenkin summa yli 2.090:u
kruunun vuodessa, mutta korkea veroitus ei juuri vähentänyt
epäkohtaa, päinvastoin arveli isännät, että heillä oli sitä suu-
rempi oikeus jos milläkin kujeella viekoitella luoksensa niin pal-
jon ostajia kuin mahdollista. Komissiooni ei tyytynyt ainoas-
taan tilaston toimittamiseen tästä kurjuudesta, vaan se arveli,
että sitä vastaan oli parannuskeinoja täytettävä. Se toimitti
suunnitelman, minkä mukaan koko anniskelu-järjestelmä voitai-
siin muka saada aivan toiseen kuntoon, ja vaati erittäinkin,
että tälle elinkeinolle olisi pantava senmoinen jär-
jestys, ett'ei se enitiin joutuisi itsekkiiisyyden vaataan,
vaan tykkänään pantaisiin riippumaan yleisestä
hyödystä.

Heti yhdistyi joukko yleistä hyvää harrastavia ja va-
rakkaita porvareita järjestämään seuraavalla tavalla anniske-
lulaitosta. He perustivat yhtiön, vuokrasivat koko kunnalta
anniskelu-oikeuden ja hoitivat sitä aina katsoen yhteiskunnan
parusta. Wiinan myyminen takausta ja panttia vastaan (joka
kokemuksesta oli huomattu kaikkein pahimmaksi siihen asti val-
litsevista oloissa) kiellettiin tykkänään. Göteborgissa oli 1865
61 anniskelupaikkaa, tasaluvulla sanoen, 60,000.ta asukasta
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lohten. Näistä hankki yhtiö heti haltuunsa 40, seuraavassa
huutokaupassa ja vuoteen 1868 jäljelle jääneet 21; sen jälkeen
vuoteen 1875 joutuivat kaikki viinan vähittäiskauppakin yh-
tiön haltuun. Mtiö luopui alusta saakka kaikesta itselleen tu-
levasta voitosta ja määräsi puhtaan voiton tulevaksi kunnal-
listassaan. Aluksi lakkautti se tykkänään 21 näistä 6l:stii an-
niskelupaikasta ja jätti ainoastaan yhden 1500 henkeä kohden.
Jäljelle jääneet 40 järjestettiin siten, ettei niiden hoitajilla ol-
lut mitään voittoa, jos saivatkin menemään niin paljon vii-
naa kuin mahdollista. Sillä kapakan johtaja myy viinan ai-
noastaan yhtiön puolesta eikä hänellä sitä ole mitään persoo-
nallista hyötyä, myyköön sitten 10 tahi 100 literiii. Wursin
tärkeäksi katsottiin vielä hankkia tilavia, puhtaita ja aina rai-
tisilmcnsia anniskeluhuoneuksia, sitä paitsi piti isännällä aina
olla saatavana ruokaa. (Sunnuntaisin ci sallita ylipäänsä mi-
tään viinan anniskelua, lukuun ottamatta pientä ryyppyä juuri
ennen atriata.) Olutta, kahvia, seltterivettii, sikaria
j. n. e. myy isäntä omasta puolestaan. Kapakan isän-
nistä saa sillä tavoin 9 tarpeeksi varoja elatuksekseen; muut
saavat yhtiöltä vuotuiseu pulkan. Liikettä valvoo tarkastaja,
joka siitä persoonallisesti on vastuun alainen. Wuonna 1876
ci 26:ta anniskelua ollenkaan käytetty, 10 oli annettu klubeille
ja ravintolan isännille, 7 käytti yhtiö itse omien virkamies-
tensä kautta ja 13 oli vuokrattu yllä mainituilla ehdoilla vii-
ni- ja paloviinakuuppiuille. Ju puhdas voitto, mikä tuli kun-
nan kassaan, nousi tasaluvulla lausuen 700,000.teen kruunuun.

Göteborgin esimerkkiä seurasi vuonna 1877 pääkaupunki
Tukholma. Koko maan 90:stii kaupungista on jo 57 ruvennut
seuraamaan göteborgijitrjestelmitii; nitden joukossa on kaikki kau-
pungit, joissa on yli 5000 asujanta, poikkeuksena on kummin-
kin yksi. Ia norjalaiset, jotta muutoin epäluulolla katselevat
kaikkia ruotsalaisia uutisia, päättivät jo vuonna 1871 stortin-
gilliinsä muuttaa Ruotsin esimerkin mukaan lakejansa, ja nyky-
ään on 19 Norjan kaupunkini järjestänyt nnniskelulnitoksensa
Göteborgin tapaan.

Niin taistellaan siellä turmiota vastaan, joka rasittaa
meidänkin maatamme, ja sitä tehdään yleensä suunnallisemmin,
päättävämmin ja toimekkaammin kuin meillä. Ia syy meidän
voimattomuuteemme tällä alalla on suureksi osaksi niissä aja-
telmissa vapauden teorioissa, joita kutsutaan ideaaleiksi huo-
maamatta, että ne ovat ainoastaan idooleja (epäjumalia).
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Me olemme jutelleet kertomuksen melkein lyhentämättä,
mutta luulemme kuitenkin, ettei siitä mitään tarvitse pyhtiii
pois. Me emme ole sitä mieltä, että mitä Kustaa Aadolfinmaassa tehdään niin vaan ilman mitään mutkia meidän maas-samme voisi mukaella. Silloinhan pitäisi ottaa kaikenmoisia
valtiollisia ja yhteiskunnallisia oloja tarkastettaviksi. Mutta
eipä ole epäiltävää, että meillä voitaisiin tehdä joksenkin sa-
malla tavoin. Saksassa on nyt syntynyt phdistys väke-
väin juomain väärinkäytöstä vastaan". Kansan ystä-
viä kaikista valtiollisista puolueista, miehiä, jotka tunnustuksel-
taan ja uskonnoltaan aivan eriävät toisistaan, ojentaa toisillensa
kättä ja kehoittaa yhteiseen apuun tässä asiassa. Kohdatkoon
heidän vetoomisensa myötävaikutusta kaikkialla! Mitä yhdistys
tarkoittaa ja tahtoo, on pitii-asialttsesti yhtäpitävä sen kanssa,
mitä edellä on esitetty. Se oli kirjoitettu, ennen kuin olin lu-
kenut tämän yhdistyksen kehoituksen ja tekee minut sen totuu-
desta sitä varmemmaksi.

Minä lopetan tämän pitkän kertomuksen hiukan muutta-
malla Livingstonen edellä mainittua lausetta Afrikasta ja sa-
non: Taivaan siunaus jokaiselle, olkoonpa hän sitten muutoin
pietisti tahi katoolinen, juutalainen tahi ateisti, olkoonpa hän
konservatiivi, vapaamielinen tahi sosiaalidemokraati — joka
vaan auttaa murtamaan viinan pimeätä, kauheata valtaa mei-
dän kansassamme!

Uelastus-armeija.
(Lalvation arin?.)

„Sillä minä annan heille
todistuksen, että heillä on kii-
vaus Jumalan puoleen, mut-
ta ei taidon jälteen." Rom. 10: 2.

I.

„Englanti on koneitten maa" — niin opetetaan jokaista
koulupoikaa Saksassa, ja se on oikein. Mutta täytyypä olla
itse oikein näkemässä, ennen kuin voi uskoa, kuinka suuressa
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määrin koneita Englannissa käytetään. Senhän jo käsittää it-
sestiinsäkin, että kone on kaikki kaikissa teollisuuden alalla maa-
ilman enimmän teollisuutta harjoittavassa maassa. Neljäkym-
mentä miljoonaa tehtaanratasta on yhtämittaa käynnissä ja mil-
joona ihmisiä on niitä hoitamassa. Mutta höyrykonetta, jonka
keksinnöstä tulee olla englantilaisille kiitollinen, käytetäänkin
tuolla puolen Englannin kanavaa usealla alalla, joilla sitä har-
voin tahi tuskin koskaan Saksassa näkee käytettävän. Maan-
viljelystä harjoitetaan kaikkialla koneiden avulla, ja kylväjä,
kyntäjä ja elonleikkaaja kuuluvat kohta tällä aaltoisalla saari-
maalla satumaailmaan. Höyrykone puhkaa jota kentällä. —

Muutama puolipiiivähetti, jonka olin maailman tärkeimmän sa-
nomalehden, linnoin painossa, on minun hauskimpia matka-
muistelmiani. Se painin, jota me ihmettelimme, on epäile-
mättä ihmishengen loistavimpia voittoja. Se on aivan kvin
elävä olento; se ci ainoastaan paina tuota jiittiliiislehteä
(12,000 kapft. tunnissa s. o. 200 minuutissa!), vaan leikkaa-
kin samalla erityiset lehdet ja vielä taittaa ne ja laskee
taitetut numerot.

Luonnollinen asia onkin, että Englanti on koneitten maa,
sillä se on raudan ja hiilien maa. Tähän tulee vielä lisäksi
englantilaisen käytöllinen henki, hänen keksintökykynsä ja hänen
suurenmoinen, sitkeä tahtonsa lujuus. Lopuksi vaikuttaa tähän
kansan rikkauskin, joka aina tarjoo varoja tuhansiin kokeisin
ja koetuksiin. Mutta englantilaisen luonteesen on syvästi juur-
tunut taipumus koneellisuuteen, joka aina on yhteydessä kaiken
kone-elämän kanssa. Englantilaisen taloudenhoito esimerkiksi on
myöskin ikään kuin kone ja toinen talo on siinä suhteessa sitn-
tilleen toisen talon kaltainen. Kaikissa oloissa tapahtuu kaikki
toimet vakaantuneen tavan tahi järjestyksen mukaan, ja sen
loukkaaminen pidetään suurena rikoksena. Tämä luja, van-
hoista ajoista asti Pysyvä järjestys tekee englantilaisen hyvin
varmaksi esiintymisessään; hän tietää mitä hänen missäkin ti-
laisuudessa tulee tehdä. Mutta toiselta puolen uhkaa häntä se
vaara, että hän tulee jonkunmoisen jäykkyyden ja muodollisuu-
den orjaksi. Englantilaiset tulevat paljoa suuremmassa mää-
rässä tuin me saksalaiset ikäänkuin valetuiksi määrättyyn kaa-
vaan kumoomattomien tapojen, sääntöjen ja järjestyksien muo-
dostamilla koneilla. Kuinka kunniallisen perhen isän ja äidin
tulee aamusta iltaan käyttäytyä kaikenmoisissa esiin tulevissa
tapauksissa, kuinka heidän tulee kohdella lapsiansa ja lasten hei-
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tit, — kuinka tulee käyttäytyä juhlallisina ilon ja surun hetki-
nä, — kaikki on edeltäkäsin määrätty. Iksin englantilaiset pi-
kentit, keittäjät, sisäpiiatkin tietämät, ennen kuin palmelukseen
rupeemat, hymin hytviisti ja lviihimpiin asioihin saakka mitä
heidän tulee tehdä ja mitä he moimat maalia, samaten kuinka
siinä talossa eletään, mihin he aikomat mennä palmelukseen.
Sen tähden omat he paljon »varmemmat ja tottuneemmat täy-
töksissään kuin saksalaiset ftalmelijat; mutta he omat myöskin
pation jäykemmiit ja tonemaisemmat. Kukin on joko suurempi
tahi pienempi ratas suuressa perhekoneessa. — Meillä Saksassa
on marinaan enemmin kotia, joissa järjestys ei ole niin tarkka
(minä tarkoitan semmoisia, joissa joka hetki pannaan uusi jär-
jestys toimeen); mutta on myöskin enemmän omituisesti muo-
dostuneita, itsenäisesti järjestettyjä kotia.

Esim. sunnuntain mieltämisestä on meidän maassamme
eri mielipiteitä ei ainoastaan liskomaisten ja uskomattomain,
maan myöskin itse liskomaisten millillä. Sttitmastoin Englan-
nissa kaikki, darmiinilllinen yhtä hymin kuin puseyliiinen, —

kapakan isäntä samoin kvin ylhäinen lordikin, pappi kvin näyt-
telijäkin, seuraamat yleistä kansan tapaa. He lviettiitviit sun-
nuntaita piiit-asiallisesti samalla tawoin; ainakin sama lepo
lvaltaa kaikki perheet. Meinen tapa hallitsee yksilöä ja yksityi-
sen henkilön on sanomattoman lvaikeata luopua tästä taivasta,
jottei hän tahdo irtautua toto kansastaan. Wieliipii kun nämiit
tawat owat muuttuneet pahoiksi laivoiksi, joita wastaan tuhan-
net puhuivat ja kirjoittamat, on kuitenkin parannus muikeaa
lvaikeampi. Huomatlaammepa maan sitä nyt »vihdoinkin ku-
mottua lakia, jonka mutaan Englannin muutoin kyllä niin suu-ressa armossa pidetyllä naisella ei ollut perintö-oikeutta; —

huomatkaammepa sitä lakia, jonka mukaan leskimies maimonsa
kuoleman jälkeen ci saa naida kälyänsä, joka kuitenkin olisi pa-
ras äiti hanen lapsillensa, — ja paljon muuta samanlaista.

Minä tarkoitan seuraamaa. Englannissa, eneinmin kuin
missään muussa maassa määrää yleinen tapa yksityisen henki-
lön toimintotapaa. Tämä mahdottoman suuri merkko lujia
sääntöjä, joka kaikki olot kietoo silmukkoihinsa, on ikäänkuin
suuri kone, jossa yksityistä ihmistä, huolimatta tokko hän itkee
wai nauraa, surmotaan ja sotketaan kunnes hän saa oikean
muodon. Tämä yhdenmuotoiseksi tekeminen pistää esiin jo
englantilaisten ulkonäöstäkin. Jos aiman oikein on sanottu,
että Englannissa on sangen paljon kauniita ihmisiä, niin tity-
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tyy minun lisätä siihen, että, ainakin eteläisessä Englannissa,
ihmiset omat paljon enemmin toistensa näköisiä kuin
olen huomannut missään muulla seuduin. Saksassa huomaa
paljon rumia, mutta myöskin paljon useampia omituisia naa-
moja. Englannissa omat ne enemmin ikään kuin samaan laa-
maan ivlllettuja, ja tämä johtuu luultalvasti siitä, että yhteis-
ten ajatusten ja tunteiden, tapojen ja tottumuksien summa on
täällä paljon suurempi kuin muualla.

Suurimmalle osalle ihmisiä on marinaankin määrätty
tapa ja järjestys hymin termeellinen. Kahdestakymmenestä tus-
kin yhdellä on tarpeeksi ymmärrystä ja siiveellistii tahdon lvoi-
maa löytämään tahi raimaamaan omaa tietänsä. Hänen mää-
räiijinänsii omat siis hänen alhaisemmat taipumuksensa tahi sa-
tunnaiset naapurinsa, serkkunsa ja tätinsä. Silloin on kuiten-
kin luja kansantapa suuremman armoinen, erittäinkin jos se,
kuten Englannin, on ylimalkaan järjellinen*).

Siten on sekä ylhäisellä että alhaisella englantilaisella
kansansa pysylviiiset järjestykset määrääjinä kaikilla elämän
aloilla, eikä siinä, kuten jo sanoin, ole mitään pahaa. Mutta,
paha kyllä, tyytyy hän pitämään ainoastaan omaa tapaansa
parhaana, ottoonpa hän sitten Egyptin pyramiidein juurella
tahi Japanin pagoodeissa, ajatoonpa hän sitten poroilla Grön-
lannin lumikenttiä pitkin tahi nauttikoon aamiaista jollakin
reinhöyryllii, — hän on tatttialla ja aina sama. Hän on
määrätty täytöksessänsä, mutta ei litoin mutaannu toisten mu-
kaan. Hän puskee päänsä maikka seinän lälvitse, — jota tus-
tin lienee hyödyllisempää seinälle kun piiallekaan, ja joka sitä
— tarkoitan englantilaisen päätä — ei tee herttaiseksi eitä miel-
lyttämäksi.

Asianhaarain näin ollessa ei ole ihmeteltittviiä, että me

*) Sangen väärä käsitys olisi se, että muta englantilaiset tavan
ja perityn tottumuksen suuren vaikutuksen tähden olisimat millään ta-
voin orjallisia olennossaan. Päinvastoin ei mitään muu kansa
liitu niin vapaasti kuin englantilaiset. Tapa on heidän oma itsellensä
määräämä laki, joka on ainoastaan heidän oman tahtonsa ilmaisemi-
nen. Wapaudenheuti, rohkeus, voima ja oikeus ne ovat
englantilaisen olentoa kuvaavat ominaisuudet. Ia tavan määräämän
alan ulkopuolella on vielä ääretön tila vapaudelle, ja Englantilaiset
käyttävät niin laajalta tätä vapautta, että tämän ihmeellisen saaren
jota puolella vilisee omituisia ihmisiä, erittäinkin varakkaammista sää-
tyluotista.

Tekijä.
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silläkin alalla, jolla ei pitäisi olla muuta kuin henkeä, va-
pautta ja itsemääräämistä, havaitsemme jotakin, joka muistut^
taa tehtaista ja koneista. Minä tarkoitan uskonnollista
alaa ; minä tarkoitan etenkin sen korkeinta ja syvintä osaa, ni-
mittäin lvapllhduksenivakuutusta, ijantaittisen elämän vapautta.
Tässäkään ei voi olla huomaamatta taipumusta loneellisuuteen,
tatsottatoonpa mitä puolta hyvänsä Englannin-kirkosta. Toi-
selta puolen Englannin torteatirton ja toiselta puolen dissente-
rein ja etenkin metodistain herätystotousten (rovivalß) välillä,
on erinlaisuus kyllä suuri. Mahdotonta on ajatella suurempaa
vastakohtaa, kuin Englannin valtiokirkon läpensä liturgillista,
objektiivista, muuttumatonta, korskeata jumalanpalvelusta ja
muodotonta, meluisata „käännytys-jumalanplllwelusta", joissa
niin sanoakseni, kello kädessä ahdistetaan yksityistä, että hänen
nyt silmänräpäyksessä täytyy ottaa vastaan lunastus, jottei
hän tahdo joutua ijiiiseen kadotukseen. Ia kuitenkin, vaikka
nämä vastakohdat olisivat kuinkakin vastakkaisia, ovat ne kui-
tenkin ainoastaan kaksi vastakkaista magneetinapaa, jotka kos-
kettavat toisiansa. Taipumus koneellisuuteen on yhteinen mo-
lemmille. Tuskin kummallakaan puolella välitetään paljon yk-
sityisen ihmisen vapaasta itsemiiiträyksestä. Molemmissa ta-
pauksissa heitetään määrätty menetystäpä verkon tavoin ihmis-
ten yli; toisella puolella näemme me roomalaiskatoolisen tapai-sen hengenwakuittusyhtiön, missä ankarasti, ja lujasti yhdisty-
minen kirkon järjestelmään, järjestyksiin ja töihin on kaikki,
mitä tarvitaan, — toiselta puolen taas äkkiä luopuminen
maailmasta ja synnistä, äkkiä astuminen lesuksen sotajoukon
järjestykseen, äkkiä kääntyminen, josta säännöllisesti ei käsitä
niiden suurien sanojen sisältöä, joilla pöyhkeilee, ja sen tähden
pian joutuu lainmukaiselle ja epii-ewankeeliselle suunnalle. Stts
ei voi epäillä, että hengellisen elämän vapaudelle ja totuudelle
on todellakin suuria vaaroja tarjona siinä taipumuksessa ko-
neellisuuteen, joka Englannin kristillisyydelle on omituista.
Meillä Saksalaisilla tietysti ei ole mitään syytä mihinkään yl-
tvctstelemiseen. Sairas kristillisyys on epäilemättä parempi
kuin täydellinen kristinopin puute, ja miljoonat meidän maan-
miehistämme eivät, Jumala paratkoon, huoli enemmän evan-
keeliumista kuin kiinalaisten epäjumalat ja välittävät vähem-
min sielunsa autuudesta kuin viimmeisistä tori- ja pörssi-il-
moituksista. Jospa kerrankin uskonnonkysymys meillä tulisi
niin kaikkien suhteitten ja elämänalojen keskukseen, kuin Englan-
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nissa on laita; silloin olisimme pian pelastetut! Ia vaikkakin
paljon sairautta ja kurittomuutta siinä tulisi ilmi, — olisi
tämä kuitenkin paljon parempi tulevaisuudellemme kuin tuo
onneton hautausmaanrauha, johon lukemattomat ihmiset nyt
ovat vajonneet*).

Kuitenkin mikä on englantilaisten puolelta sairasta, sitä
tulee myöskin kutsua sairaaksi, ja tämä sairas luonne tulee
epäilemättä esiin yhtä opettavalla ja huvittavalla kuin surku-
teltavallakin tavalla pelastusarmeijassa^.

11.

Luettuansa edellä oleman moimat lukijat paremmin an-
nostella sitä, minkä nyt kerron tästä liikkeestä, enkä minä sen
tähden huolikaan pyytää heiltä anteeksi pitkää johdantoa. Mai-
nittu taipumus koneellisesti ja tehtacmtapaisesti kääntämään ja
pelastamaan ihmisiä on koko sen liikkeen pääpiirteenä, jota mai-
nitaan pelastusarmeijan". nimellä. Englannissa ollessani ka-
min minä neljässä pelastusarmeijan kokouksessa; minä olen
tästä liikkeestä paljon lukenut ja keskustellut mielipiteiltään san-
gen eroamaisten simistyneitten englantilaisten ja saksalaisten
kanssa; kuitenkaan en minä tässä uskalla tehdä loppulausuntoa
maan tahdon mieluummin hankkia lukijoilleni aineksia voidat-
sensa itse tuomita.

Ensi aluksi mainittakoon muutamia muistutuksia tämän
kummallisen armeijan alusta ja järjestämisestä. Kenraali, joka
sen on ko'onnut, on nimeltään William Vooth, 61: n muoden
ikäinen mies. Hän oli ensin piispallisen valtiokirkon jäsen,
sitten metodistisllllrnaaja. Hän on siis aiman johdonmukaisesti
suoraa miimaa kulkenut eteenpäin; sillä hänen nykyinen ase-mansa on irvikuvaksi kohonnutta metodismia. Booth on mas-
tustlljainsakin mielestä luonteeltaan alttiiksi antautuivainen, sy-

*) Kun minä näissä lehdissä puhun enemmän Englannin kris-
tillisyyden sairaista puolista, niin en tietysti sillä millään tavoin tahdosanoa, että Englannin uskonnollinen elämä ylipäätään on sairas.
Päinvastoin, niin kirkon alalla kuin perhe-elämässäkin näkee siellä pe-
rin tervettä kristillisyyttä. Mutta siitä emme tahdo tässä kertoa, mitä
englantilaisille ja meille on yhteistä, sitä ei tule niin tuntemaankaan
noin maassa pistäytymällä. Sairaus tohoo kaikkialla enemmin pin-
nalle, ja me puhumme tässä siitä saadaksemme itse siitä oppia.

Tekijä.
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viisti vakuutettu siitä, että ainoastaan evankeeliumi tarjoo pe-
lastusta yksityiselle ihmiselle ja kaikille kansoille, ja kokonaan
täynnä palavaa rakkautta ihmiskuntaa kohtaan. Hän oppi tun-
temaan Lontoon köyhän väestön kauheata tilaa siveellisessä
suhteessa, sen raakuutta, rikoksia ja pakanallista oppimatto-
muutta ja vaikutti sitten 17 vuotta katusaarnaajana niin, että
hän valitsi juuri pahinmaineiset kortteerit vaikutusalaksensa. Hän
tuli hyvin pian yleisesti tutuksi. Mutta suurenmoisen, sy-
vältä käyvän, koko Englantia käsittävän liikkeen sai hänen
vaikutuksensa kuitenkin vasta silloin aikaan kun hän puoltajiensa
testen pani toimeen sotaväentapaisen järjestyksen ja ju-
malanpallveluksiinsll ja valloitutsiinsa yhdisti kaikki ne menot
ja sotatviienomaiset melut (jottei tahdo sanoa teaaterikujeet),
jotka niin mahtavasti vaikuttavat raakaan kansaan. Ei mil-
lään paavilla ole koskaan ollut niin rajatonta valtaa kuin ken-
raali Boothilla. Hän nimittää kaikki upseerit, everstit, ma-
joorit, kapteenit, luutnantit, kersantit j. n. e., ja niiden täytyy
totella häntä yhtä orjallisesti kuin pyhän Ignatius Loyolan
oppilaat ritaristansa kenraalia. Ia tässä ei ole croitusta i'iin,
sukupuolen ja säädyn välillä. Lapsikin olkoonpa se sitten poika
tahi tyttö, voi tulla upseeriksi yhtä hyvin tuin vanha mies
tahi 80-wuotias mummo; vanha kokenut kristitty marssii pa-
hantekijän vieressä, joka viisi päivää sitten oli raudoissa tahi
makasi juopuneena Lemaustreetin katu-ojassa. — Wormuna oli
ensin vaan monen värinen nauha, vyötin ja 8 (Balvation—-
pelastus) käsivarrella. Mutta jo nyt käytti moni hyvin kum-
mallisia ja kirjavia koristuksia yllään, ja nykyisin on vieläkin
enemmin silmään pistäviä tuntomerkkiä ruvettu käyttämään
koko armeijassa. Withitellen tietysti on pakko menemään aina
kauivemmlltsi tähän suuntaan.

Sallittakoon minun tehdä nähtäväksi ainoastaan muuta-
milla luvuilla, kuinka paljon tämä liite jo on levinnyt.
Suur-Britannian alalla pidetään jota viikko noin 5000 koko-
usta. Jos nyt laskee noin 600 henkeä kutakin kokousta kohden
— eikä siinä ole tarpeeksikaan — niin saamme 150—160 mil-
joonaan osanottajia. Tämän arviolastun teki muuan englan-
tilainen ja todisti, että sen johdosta noin 10 jumalanpalve-
lusta tulisi jokaisen osalle, jos kukin hänen maanmiehensä kuus-
ivuotiaista ja sitä vanhemmista näihin kokouksiin ottaisi osaa.
Tosin kyllä on miljoonia, jotka tähän saakka eivät lainkaan ole
huolineet pelastusarmeijasta; mutta sen korvaukseksi on myös-
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kin satatuhatta, jotka joka päivä ovat kokouksissa. Näiden ko-
kousten vaikutuksen pitää siis oleman tavattoman suuren joko
se sitten on hyödyllinen tahi vahingollinen. Seurauksen tästä
pitää olla mahtavan suuren, kun niin monta voimaa niin alt-
tiiksi antautuvasti ja niin innokkaasti on toimessa.

Todellisuudessa voi kenraali Booth osoittaa suuria ivoit-
toriemuja. Tuhansittain ihmisiä, jotka ovat eläneet kaikissa
paheissa, on alkaneet elää täydellisesti „siweellistii" elämää.
Joukoittain juoppoja on tullut raittiiksi ja varkaita rehelliseksi;
ryövärejä, nyrttiputaria, irstaita neitoja, entisiä pahantekijöitä
kaikkein pahinta lajia on ruvennut elämään „moitteetonta
elämää". Hiilvyttömimpiä teaatteretta ja tanssipaikkoja on muut-
tunut hartlluspaikoiksi, joista ainoastaan hymnejä ja rukouksia
kuuluu. Kapakat tulevat useissa paikoin aina tyhjemmiksi, sa-massa suhteessa tyhjenevät vankilatkin. Poliisilla ei ole pal-
jon työtä, missä pelastusarmeija edistyy, ja sen tähden se voit-
taakin hovin ja virkakunnat puolelleen, ja vieläpä moni kor-
kea-arvoinen pappikin osoittaa sille ystävällisintii mieltä. Sa-
masta syystä sillä myöskin on äärettömät rahavarat. Mel-
kein uskomatonta on, mitenkä rahoja jotka muutoin kyllä ta-
vallisesti pysyvät kumu ihmisten taskuissa, virtanaan vuotaa
pelastusarmeijan tarkoituksiin. Kaikin paikoin on joukoittain
ihmisiä, jotka luopuvat vastustamasta tätä edistyvää liikettä
ja jotka toivovat sen saavan aikaan mitä suurimpia asioita.

No mitä siis toto tämä liike tarkoittaa? Ei mitään
muuta kuin koko Englannin kansallisuuden hengen täy-
dellistä uudestasyntymistä kaikilla aloilla. Eikä tässä
kyllin. Samalla kuin tämä liike tarkoittaa Englantia, tarkoit-
taa se myös koko maailman kansallisuuksia! Pelastus-
armeijan voitontunto on hyvin suurenmoinen. Sen liput lie-
huvat jo Calcuttam kaduilla ja Tukholman edustalla; niin
Parisin ja Geneven hilpeille asukkaille kuin Hylväntoivon-nie-
men neekereille, niin pehellisille Sveitsiläisille" tuin Etelämeren
saarten ruskea- ja telta-ihöisille asukkaillekin, kaikille päristetään
häälytystä pelastusarmeijan rummuilla. Ia useassa paikoin
tekee poliisi näitä kummallisia pyhimyksiä martyyreiksi puuttuen
jiiykkiiperusteisesti asiothtn! Ainoastaan „tietowiisasta" Saksaa
pelkää kenraali eniiitn. Mutta jopa alkaa meidän olla aika pe-
rinpohjin perehtyä tähän liikkeesen; meidänkin hetkemme on
lyövä niin totta, kuin me olemme osa ihmiskunnasta. Sillä
ihmiskunnan moittamiuen on pelastusarmeijan tarkoituksena.
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Muutamassa kokouksessa luki upseeri, mitä enkeli Gabriel sanoo
Johannes Kastajasta, Kristuksen edeltäjästä. (Luk. 1) ja so-
mitti sen seuraaivasti nykyisiin oloihin: „lohannes Kastaja
railvasi tietä Kristuksen ensimmäistä tuloa Marten, — me
raimaamme tietä Kristuksen palaamista warten. Pian
hänen pitää tulla, jos me ivaan teemme tehtiilviimme. Pankaa
tvyöllenne nahkalvyö kuten Johannes; aitvan yhdenteketvitit on
miltä se näyttää. Me masennamme pian perkeleen, sentiihden
hän meitä lvihaa enemmän kuin hän on koskaan ketään lvihan-
nut. Tämä lviha on pelastusarmeijan koristus ja lvoiton-
merkki!" — Lukijat huomannetvat, ettei pelastusarmeijalta
puutu itsetuntoa ja lvarmuutta ivoitosta. Tartastataammepa
totto se, mitä he tetewitt, ja totto se tapa millä sitä tetelviit,
on hänen henkensä kanssa yhtiipitiitvä, jolle kaikki tvoima on
annettu taiwaassa ja maan päällä.

111.

Me olemme Hv66n Vi6toria-Btr66tillä ja olemme nu-
meron 101 ääressä. Kello on 12 piiilvällii, ja hälinä kadulla
on niin monenmoista, että tahtoisi kiinnittää huomionsa joka
haaralle. Mutta kas tässä — mitäs tämä on? Moneniviirisiä
lippuja liehuu erään kartanon porttikiiytiitviin yläpuolella; muu-
tamassa näistä lipuista lukee jiittiläiskirjaimilla: „Sinii tvoit
pelastua!" lippujen yläpuolella: pelastusarmeijan päiitorttee-
ri." Tässä siis olemme oikeassa paikassa. Sillä maikka tämä
aika näyttäisi kuinka sopimattomalta Jumalan palmelemiseen,
niin kuuluu kuitenkin raimokkaasta musiikista ja intoisasta lau-
lusta, että parastaikaa ollaan poimittamassa taistelua". —

Me astumme etehisecn; mutta emme heti moi päästä oikeaan
kokoussaliin sisään. Suuri huone on täpötäynnä mäkeä, —ja
poliisin täytyy oikein toden teolla estää sisään tulemia polke-
masta maahan sisässä olemia. Tuntuu aiman siltä, kvin oltai-
siin taimaan porttiin hyökkäämässä. Mutta tämän paratiisin
olvenaukoista tuimasi niin pahanhajuinen polttaman kuuma ilma
»vastaani, etta mina milten ollut rohteamatta mennä sisään. Kai-
kessa tapauksessa meidän täytyy tassa odottaa, kurmes saamme
paikkaa, eikä tama odottamisaika mene hukkaan. Eteisessäkin
missa nyt olemme moimme oppia paljon. Tassa on nimittäin
yksi armeijan myyntipaikoista. Ahdella pennyM me han-
kimme itsellemme sata laulua sisältämän laulukirjan, lisäksi ar<



145

metjan tuoreimmat sanomalehdet, pieniä kirjasia ja kumia, kaikki
sangen helppoon hintaan. Köyhimmän työmiehen ei tarwitfe
kvin juoda kaksi ryyppyä wähemmin, niin hän saa lukemista
kokonaiseksi lviikoksi, jos hän nimittäin osaa lukea. Mutta
jottei hän osaisikaan lukea, niin owat nämiit kuivat kuitenkin
tarpeeksi sellvät. Tässä näet sinä esimerkiksi miehen, jossa sel-
iviisti näkyy kaikkien paheitten jälkiä. Hän on hirttiimäisilläiin
itsensä; mutta yksi pelastusarmeijan sotamiehistä saa hänet
tarkemmin miettimään. Ia katsos nyt toista kuivaa! Tuolla
seisoo sama mies lamalla keskellä pelastettuja". Itse pelas-
tettuna katkaistu nuora kädessään julistaa hän säihkymin silmin
ja innostunein sanoin hämmästyneelle yleisölle, kuinka autuas,
rikas ja onnellinen hän nyt on, että hän on järkiihtämiittö-
miisti makuutettu pelastuksestansa ja että hän ainaiseksi lakkaa
syntiä tekemästä. — Samaa laatua vivut muutkin kumut ja
kirjaset, samaa laatua omat sanomalehtikertomuksetkin. „Sota-
huuto" on aikihmisten lehden nimi; „Pieni sotilas" —

on lastensanomalehden nimi. Täta ci kirjoiteta ainoastaan
lapsia Marten, ci niinkään, maan kaikki, mitä sen palstoissa
lukee on ainoastaan pelastettujen" lasten kirjoittamaa. Me
heitämme silmäyksen kumpaankin. Edellinen on täynnä moit-
tosanomia kaikista monarkiian osista, kaikki aiman siihen sa-
maan malliin, joka tamallisesti ilmaantuu kerskailevissa säh-
kösanomissa sotatantereelta; — esim. „Suuri moitto saatu per-
keleestä; 25 »vangittua; 17 sielua meressä (mm. Kristuksen);
kadut täynnä pakolaisia; lyötyä »vihollista ahdistetaan kiimaasti.
Loistama kolehti!" Tahi: „Pelastuskranaateja lenteli halki il-
man; suuria Golgata-tykkejä laitaistiin ; marustus malloitettiin
ryntäämällä käännettyjen lasten laulaessa; moittolippuja pysty-
tettiin; lviihintäin 36 mankta" j. n. e. Sillä mätin on tiedon-
antoja malttamattomista tahi jo toimitetuista huoneustojen
hankkimisista, uutten rahamarojen saannista, sitten useita kitiin-
nytystertomutsia, joista saamme kohta nähdä muutamia näyt-
teitä. Ei runoistakaan ole puutetta, maitta ne tumminkin
omat niin runollisuutta mailla, tvieläpii typeriäkin, että niille
täytyisi oikein nauraa, joltei asia olisi litan totinen.

Oikein pitää tuntua pahalta, kun lukee näitä lasten ei
ollenkaan lapsellisia, sylviisti malheellisia kertomuksia heidän kään-
tymisestänsä. Mitäpä sillä milliä, jos ainoastaan me niitä lu-
kisimme! Mutta kun kahdeksanmuotias JohnVitson Brightonissa
ja yhdeksiinivuotias Alice Penn Oxfordissa, jotka tässä kerto-
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wat pelastuksestansa, ja autuudestansa, innostansa toisia kään-
tämään, — jotka tässä kertoivat, että heidän isänsä ja iso-isänsä
wielä palwelewat perkelettä ja julkisesti kehoittawat heidän puo-
lestansa rukoilemaan, — niimctt piiiintyneet" lapsiraukat lukemat
sanasta sanaan samalla hetkellä, mitä me lltemme. Kuinka
Miehiittätväii, että satatuhatta pientä ja suurta henkilöä lukee
sitä, mitä he omat kirjoittaneet! Tosiaankin, kummallista olisi,
jottei tuo nerokas pieni Alice jo nyt tnumailisi, kuinka hän seu-raamassa „Pienen Sotilaan" numerossa tarjoisi heille lvieliikin
hupuisempia kokemuksiansa luettatviksi.

Kuitenkin nyt me jo »voimme päästä sisään itse saliinkin,
kun koko joukko matruusia ja naisia, joista emme tahdo tarkem-
min kertoa, mikä nauraen mikä itkien tuppaa ulos. Me olemme
keskinkertaisessa salissa, joka ennen silmin niihtcilviisti on ollut
tanssihuoneena. Pelastus-armeijalla on paljon tätä suurempia
huoneita; onpa se lvuokrannut tahi ostanut kokonaisia teaaterei-
tatin ja mahdottoman suuria tanssihuoneutsia. Näiden huonei-
den seinät owat täynnä raamatunlauseita, jotta kaikki kehottamat
sisiilliseen päättämiiisyyteen: „Kiiruhda pelastamaan sieluasi!"
„Tänitän, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sy-
dämmiiinne!" „lesuksessa on pelastus!" j. n. e. Tämän ja
muiden pelastus-armeijan salien Perällä on amfiteaaterin tawoin
kohonewa monilla lipuilla koristettu lama. Täällä seisoo, istuu
ja notkistaa polmiansa armeijan setä mies- että naispuoliset up-
seerit; täällä on myöskin paikkansa musiikilla, johon kuuluu kai-
kenmoisia soittimia, mitä maan moi ajatella, triangelia ja tvin-
luja, käsipeliä ja rumpuja, puukoja ja trumpeeteja, pasuunia ja
klanettejll, joita soittamassa tietysti on ainoastaan Potamiehiii".

Minä nyt aion kertoa, mitä puheita minä kuulin ja miltä
minusta tuntui, mutta huomautan, että minä tässä esittelen,
mitä neljällä eri taholla todellakin kuulin. Kokoukset omatkin
niin toistensa näköiset, kuin toinen muna on toisen näköinen,
siinä maan oli eroitus, että niissä kokouspaikoissa, mitkä omat
ylhäisön asumassa Lontoon länsi-osassa, myöskin usein käy „hie-
noa" mäkeä, kun alhaiso melkein yksinomaisesti on Lontoon itä-osassa. Täällä cityssä, missä nyt olemme, on omituinen se-
kamelske: tuolla wähän matkan päässä istuu nainen pikentti
takana, ja hänen wieressiinsct naisihminen, jonka ruumiissa kaikki
paheet niiyttilviit saaneen niikywiiisen muodon; tuossa puoleksi
juopunut maankulkija, joka äsken kadulla möi tulitikkuja ja hii-
lvyttömtä kulvta tässä ketkkartmainen hieno herra ooperakiikari
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kädessä; tässä naurawia matruusia ja sotamiehiä, tuossa yksi
»valtiokirkon pappeja, jolla silmin nähtiiwiisti on hywin totisia
ajatuksia päässään. Armeijan upseerein ja sotamiesten joukossa,
jotka kaikki owat hywin puetut, näkee toisia siitvoja naamoja;
toisista pistää näkymiin simeetön aikaisempi elämä.

Nyt meisattiin laulu, jonka alinomaa terrottatvat perussa-
nat olimat. „Tiiydellinen mapahdus!" (?ull Balvation). Lau-
lut omat enimmäkseen hywin yksinkertaiset ja niiden ajatuspiiri
on ahdas: „Kristutsen lveri pelastaa ja puhdistaa, — sinulle
on armo tarjona; ota se wastaan, ota nyt se wastaan, muu-
toin lvoit tehdä sen liian myöhään. — Nyt tvoin minä laulaa
taiten piiilvitii, kun olen pelastettuna Kristuksen armeijassa" j.
n. e. Mutta niimät yksinkertatset laulut owat erinomaisesti
tarkoituksen mukaisia. Pitii-ajatus tulee atna uudelleen esiin
loppusäkeenii ja painuu siten niin syditmmeen, että siitä on suo-
rastaan mahdoton päästä erilleen. Sama on nuottien laita;
ne owat kaikki hywin reippaita, ja käymät enimmäkseen marssitah-
dissa, useinkin retkulaulun tapaan. Minä lauloin sittemmin muu
tämän niistä nuoteista lapsilleni, ja se tarttui heti niiden muistiin.
Minä kuulen mielä edelleenkin näiden sämelten kaikuman lapsen-
kammarista. Useat näistä lauluista (englantilaisten sanojen
mukaan) kuulumat oleman sepitetyt riivoimpien kapakkalaulujen
nuottein mukaan. Kaikissa tapauksissa on siinä lamassa, jolla
niitä lauletaan, ja jolla raimoisa musiiki niitä säestää, jotain
huumaamaa, kiihoittamaa ja hurmaamaa, ja selmiisti tämä outin
tarkoitus. Ihmiset eiwät enitiin saa olla omassa mallassaan,
hetdiin intohimonsa owat heriitettiitvitt; heidän pitää joutua py-
hään raimoon, ja kun he sillä tawoin owat tulleet haltioihinsa on
heidän uskaltaminen Balto niortalo pelastusarmeijan syliin. Sa-
malla kuin pauhataan piiihdyttciivien juomien nautintoa wastaan,
koska se muka on kuolemansynti, pannaan tassa toimeen uuden-
lainen hurmaus.

Johtama upseeri ei ollutkaan tyytytviiinen meidän „lnll
Balvation" lauluumme, maikka me, kuten sanotaan, „teimme
työtä kuolemaa kamomatta". Keskellä miirsyä pysähtyi pcm-
haama musiikki yhtäkkiä merkin annettua (josta nähtiiwiisti edel-
täkäsin oli suostuttu). Tämä tietysti teki tuskallisen tvaitutut-sen; toinen katseli rauhattoman näköisenä toistansa. Mutta
upseeri sanoi: „Mitä kurja laulu tämä on; te ette usko mitä
te laulatte! Jospa tnll Balvation teitä kaikkia innostuttaisi,
niin kuuluisipa laulunne toisellaiselta. No, siis lvoimattaasti!"
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Me ponnistelimme nyt uudella innolla emmekä säästäneet tult-
kujamme. Mutta ei mielittään ylijohtaja antanut mitään armoa
ponnistuksillemme. Taaskin keskeytti hän laulun edellä maini-
tulla taivalla ja sanoi: „loka todellakin luulee saaneensa lull
83.1vatiouin, hän nostakoon laulaessaan kätensä. Minun
oli mahdotonta yhtyä tähän ilmeilytseen. Mutta enemmistö
näytti oleman toista mieltä, Maitta siellä oli oikein irtvinaamai-
sia ihmisiä, jotka pilkallisesti nauraen nostimat kätensä. Vie-
läpä otti ensin yksi, sitten useampia ja mihdoin kaikki nenälii-
nat taskustaan, tahi sateenmarjonsa niitä heiluttaakseen ilmassa,
ja samalla kirkui jokainen: ,lull Balvation", niin että sali
tiinisi. Kulvitelkaaplls olemanne mukana tässä kohtauksessa. Sy-
dämeni paukutti rinnassani, mutta suuni pysyi kiinni. Minun
mieleeni tuli kohta Egyptin ja Arabian pltvolvat dermischit",
jotka Allah'n kunniaksi laulamat ja hyppelemät, meluamat ja
raimoolvllt, kunnes he mihdoin maahtoamin suin suonenmedosta
kaatumat maahan. Totta puhuen täälläkin kuuli niin komia
kimakoita ääniä, ettei minua olisi kummastuttanut, maitta lailli
läsnä olemat naiset olisimat saaneet metotautia. Mutta Eng-
lannin naisilla näkyy oleman lujemmat hermot tuin meidän nai-
silla. Ainoastaan yhden suonta rupesi lvetämiicin ja hän huusi
kuin riimctttu. Kuitenkin kämin minä mielessäni aiman surul-
liseksi ajatellessani, että tämä oli oleminaan jumalanpal-
melusta.

Nyt maati upseeri niitä, jotka olimat pelastetut" lausu-
maan tunnustuksensa nauttimastansa armosta. Heti nousi nuori,
noin näköään jokseenkin soma tyttö ja esittelihe muutaman Lon-
toon isoisen kauppiasperheen työttipiiatsi. Vähintäkään kainos-
telematta kertoi hän aiman yksinkertaisesti ja heleän kirkkaalla
äänellä kahdeksan piiimäii sitten tulleensa pelastetuksi" ja piiiis-
ueensii pelastus-armeijaan, samalla hiukan keikkailemasti osoit-
taen sotamiien koristusten tapaisia kunnianmerkkejänsä. En
nen hän oli aina marastellut isäntämätensä omaisuutta; hän
oli niipistellyt niin taitamasti, etteimiit ne sitä olleet lainkaan
huomanneet, maan piiinmastoin pitäneet häntärehellisenä. „Mutta
omatuntoni maimasi minua. Nyt ollessani pelastettu minä en-
nen kuolisin, kuin salaa ottaisin manhaa tulipalastakaan. Ia
nyt olen minä niin iloinen; minä laulelen aamusta iltaan.
Oi kuinka minä olen iloinen, niin iloinen." „Halleluja! Vic-
toria!" kajahteli joka haaralta. Sitten rupesi muuan upseeri
»vuorostaan puhumaan: „Toissa päilviinä kohtasin minä ihmi-
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sen, joka oli tehnyt mitä kauheimpia rikoksia ja silloin oli teke-
mäisilläiin hirmuisinta. Minä sanoin hänelle: „Sinii lvoit pe-
lastua, tule meidän joukkoomme!" Hän ivastasi: „En koskaan!
minä olen aiman litan kurja ; helmetti on jo minussa itsessäni."
Sitten minä: „luuri sen tähden että itse mielestäsi olet niin
turja, olet sinä uiman oikeassa tilassa; sinä juuri olet omasi
lesukselle; sinun meripunainen syntisi on tulema lumilvulkoiseksi."
Me rukoilemme yhdessä, ju miiden minuutin kuluttua hän oli
pelastettu. Te saatte nähdä hänet täällä huomenna; hän on
nyt maailman onnellisin ihminen." Mieltymyshuutoja ja pilt-
tanaurull kajahteli joka puolelta. Mutta kapteeni jatkoi: „Te
kaikki moitte tulla hänen kaltaisiksensa. Tehkää maan kunnon
päätös; nouskaa ylös tänne lamalle ja selittäkää tahtomanne
olla lesuksen omia, mutta pian! pian! (yniok, yniek). Ia
nytpä huudettiin jota taholta: HnioK, (MoK, HuiK! jota,
hyivä kyllä, englantilaisista ei kuulunut niin hullulta kuin mi-
nusta, saksalaisesta. Kehoitusta seurasi naisihminen, joka oli
niin rcia'an ja inhoittaman näköinen, että moista olen Harmoin
nähnyt. Hänen hameensa oli aiman repaleinen, hänen tasmonsa
ja kätensä olimat täynnä ajoksia Nenän sijasta, joka oli tois-
tan turmelema, näkyi maan reikä. Hän tunnusti aikaisemmasta
elämästään tekoja, joita on mahdoton tässä mainita, ja lvannoi
suuresti innostuneena tahtomansa rumeta uskolliseksi pelastusar-
meijan tarkoitukselle. „Hiin on kuin tulesta temmattu kekäle",
jatkoi kapteeni, ja me lauloimme laulua, joka oli siitä kirjoitettu,
hänen pienien poikainsa keräillessä rahoja armeijan tarkoituksiin.
Nyt saimme kuulla hymin hiljaisen puheen. Sen sisällys oli:
„Taiwaan maltakunta on meissä itsissämme. Vaarallisin maa-
ilmallisuus ei ole ulkonaisissa esineissä; sitä meidän tulee etsiä
omista sydämistämme. Siis tulee meidän karttaa sisiillistä
mihollista, muuten me petämme itsemme. 8 (pelastusarmeijan
merkki) kiisimarrella ei auta, jottei meillä ole lesuksen ristiä
sydämissämme." Tämä oikein oimallinen puhe ei, paha kyllä,
tehnyt juuri mitään »vaikutusta, se ei ollut kyllin sattuma. Vä-
hän onnellisempi oli jokseenkin rehemän näköinen kunnonmies,
jota lausui näin: „Mmii kuulun oikeastaan John Wesley'n
joukkoon. Vanhempani olimat hurskaita ihmisiä ja johtilvat
minua kaikkeen hytväiin. Entä minäkään ole tehnyt mitään,
mitä maailmassa sanotaan pahaksi; mutta miuä olin kuitenkin
ja pysyintin sisällisesti kuolleena. Vasta tänään olen minä
saanut elämän, tässä pelastusarmeijan kokouksessa. Vesley oli
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suuri, mutta mielä suurempi on kenraali Booth!" Tästä tie-
tysti pelastusarmeija sai rasivaa rattaihinsa.

Nyt laulettiin laulu, jonka nuotti oli mieltä kiihdyttämii,
mutta jonka sanat olimat ihanat. Loppusitc jokaisessa »värs-
syssä kuului melkein samoin, mutta osoitti aika edistystä, ni-
mittäin: Me moimme tulla »vapaiksi kaikista synneistä (m. 1);
meidän täytyy tulla »vapaiksi kaikista synneistä (m. 2); me
tahdomme tulla »vapaiksi kaikista synneistä (m. 3); me
olemme mapaat kaikista synneistä (w. 4). Ensimmäinen wiirssy
siis ilmaisi löytymän lujan perustuksen pelastamiseen synneistä;
toisessa iviirssyssii sanoo, etta meidän täytyy tulla mapaitsi syn-
nistämme, jottemme tahdo joutua ijiiiseen kadotukseen. Kolman-
nessa lviirssyssii lausuu laulaja pyhästi päättäneensä tahto-mansa ottaa wastaan armon ja hyljätä synnin. Neljäs »värssy
osoittaa, kuinka entinen syntinen nyt on jumalallisen pyhyyden
piiilviintvalossa. Aatteen kultu on yhtä yksinkertainen kuin kau-
niskin. Mutta epiikaunista oli se kauhea melu, — polkeminen,
käsien taputtaminen ja nenäliinojen heiluttaminen joka syntyi
laulettaessa noita mainittuja sanoja: „meidän täytyy" ja „me
tahdomme". Vieläpä, kun laulettiin: „me olemme lvapactt
kaikista synneistä", — hyökkäsi suurin osa kokoontuneista ylös
käyttäytyen mielipuolten lailla. Kapteenikin kauhukseni ilmaisi
puheessaan pelastusarmeijan sotamiesten todellisuudessa olewan
tvllpaat tahi aiuakin tulewan wapaitsi synneistä ja ivoitettuansa
perkeleen polkeman häntä jalkojensa alla. Uljaan näköinen her-
rasmies, joka iviisi minuuttia sitten oli tullut sisään, nousi hy-
min armokkaasti seisaalleen: „Mmii tätvelylliini pitkin Oxford
Streetiii kuulin laulun; minä astuin sifäiin, minä kuuntelin,
— minä tulin maitetuksi, — minä olen pelastettu! Nauttikoon
jokainen tänä yönä sitä onnea, joka on tullut minun osakseni."
(Mitä minä kerron, tapahtui yötotoutsessa.) „Oi Henki tule
tänä yönä!" kuului nyt joku kiihtynyt nainen huutaman. Sit-
ten kuului useilta tahoilta: „tule tänä yönä, Henki tule tänä
yönä!" Msityinen ääni: „Sinii moit murtaa kaikki esteet!
Sinä moit! Sinun täytyy!" Tämä miimeinen „sinun täytyy
kuului yli muiden kimakasti, ja yleiseen kumahti siihen kaiku;
„Sinun täytyy tulla tänä yönä! — tänä yönä!" „Sinun
täytyy! Sinun täytyy nyt, juuri nyt!" Sitten huudahti
siniseen mormuun puettu nainen, jota yleiseen nimitettiin „tap-
teeniksi", hymin haameksimasti ja hennosti: „Mmii tunnen sen,
hän tulee, hän tulee!" (Minä puolestani sitä mastoin
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en tuntenut mitään.) Vastaukseksi kajahtimat rummut ja trum-
peetit, ja niin nousi suuri „halleluja-melu".

Omituista ja jokseenkin kuivaamaa oli se että silvistymät-
tömimmät henkilöt pitimät puheensa enimmäkseen rukouksen muo-
dossa. Onhan korkeasti oppineiden saksalaisten teoloogeinkin
joukossa senlaisia, jotka puheissansa luulemat saattamansa tuoda
taman takaa esiin mitä sisiillöttömimpiä lauselmia rukouksen muo-
dossa. Siitä on myöskin se etu, ettei tarwitfe auta kenenkään

katsoa silmiinsä. Kaikissa tapauksissa oli Vapautusarmeijan
rukoilemien sotamiesten tapana polmillaan lamalla sulkea suo-
nenlvedon taftaisesti silmänsä. — Tarkastakaafta tuota kelmeittä
nuorukaista, joka kastvot melkein maahan kumarrettuina kauhe-
asti ulivoen noin kuusi kertaa kertoo seuraamat sanat: Oi,
Herra, kuusi lviikkoa takaperin pelastit sinä minut; sinä pe-
lastit minut tupakasta ja palomiinusta! (0 .Lorä,
'Idon dast Baveä mo lrom todaeeo and dranä^!) Kuusi
miikkoa on siitä kuin minä tein mitään syntiä. Oi, Herra, —

mapahtllnut, — tupakasta ja palomiinasta palomiinastaja
tupakasta!" Vielä tämän puhuessa jatkaa toinen: „Paljonkos
sinulla on, oi Herra, syntisen pelastaminen tupakasta, mutta
minut sinä olet mapahtanut pahasta luonnostani; katein
destani ja mihastllni olet sinä minut mapahtanut, halleluja!"
Nyt nousi toinen, joka myöskin rukoillessaan antoi meille tie-
doksi olleensa boksaaja, tappelija ja juoppo, tyranni maimoansa
kohtaan, naapuriensa kauhistus, — ja senpä näköinen hän todella
olikin. „Mmii olin tiikeri, mutta nyt olen muuttunut; halle-
luja, oi lumalaui!" — Tässä hän äkkiä lopetti rukouksensa ja
sanoi kääntyen yleisöön päin: „Te lvoitte itse kysyä mainioltani;
hän on tuo, joka istuu tuolla punainen huimi päässään". Hän
ivastasi aiman hiljaisesti: „Hiin oli tiikeri; hän on karitsa!"
Tämä oli tosiaankin liikuttama kohtaus; — kehen olisikaan se moi-
nut olla tekemättä maikutusta! Eipä olluttaan ihme, etteimiit
halleluja- ja Victoria-Huudot millään lailla tahtoneet loppua.

Kuitenkin moimat lukijat jo yllä mainitusta nähdä, millä
tawoin näissä kokouksissa ollaan, ja kuinka paljon järkeä ja
järjettömyyttä niissä on sekaisin. Samalla tawoin käy yölli-
sillä tvalloitusretkillii, joita pelastusarmeija tekee pitkin
kaupungin katuja. Sotamiehet kokoontumat pasarmeihinsa" s.
o. entisiin teaatereihin j. m. s., jotka nyt omat heidän hallus-saan. Mies- tahi nais-kapteenit järjestämät rimit. Nyt ko-
mentaa emersti: „eteenpäin!" Lipunkantaja heiluttaa moitto-
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lippua; häntä seuraa musiiki, josta ei puutu mitään lajia soit-
tokoneita ja joka aina saa aikaan oikean helmetinmelun. Mies-
ja nais-sotilaat astumat tahtiin toinen toisensa jälkeen. He lau-
lamat täyttä kulkkua, huutamat hallelujaa ja kutsumat tien lvie-
resfii seisomia seuraamaan armeijaa. Jollakin lemeällä kadulla
pysähdytään. Sillä tawoin tapasin minä heidät, kuten jo edellä
kerroin, Vhitechapelissa; muuan upseeri luki kertomuksen rik-
kaasta miehestä helmetissii ja tuskassa, sitten lausui hän kerto-
muksen hellvetistä niin tulisilla sanoilla, että yksin jesuita-isiitkin
olisilvat lvoineet kadehtia hänen esittiimistaitoansa. „Tahdot-
tekohan te joutua sinne?" kysyi hän ympäri seisomilta, ja
„emme, emme! emme milloinkaan!" hunsimat useat. „No, yh-
tykiiiipii siis pelastusarmeijaan; te »voitte jo tänään Päästä »va-
paiksi hellvetistä." Sitten seurasi lvapautettujen julkeaäiinisiii
tunnustuksia, jommoisia jo tunnemme. Rumpujen ja trumpee-
tein kaikuessa mentiin sitten jälleen linnaan. Koko joukko ma-
kuutettuja „wankejll" seurasi nyt linnaan oikein parannettamiksi.
Mutta muutamat mies- ja nais-sotilaat jiiilviit armeijasta eril-
leen ja tunkeutuimat saastaisimpiin huomisin tarjoomaan niis-
säkin pääsyä tailvaasen.

IV.

Mitä on meidän nyt sanominen kaikesta tästä? — Var-
maankin on meille somelias antaa marolvainen ja maltillinen
lausunto. Hylyinkin paljon, mikä meillä Saksassa olisi luon-
notonta, ei Englannissa olekaan. Englannin kansahenki sal-
lii, imeläpä m antiikin, että kristinoppi esiintyy paljon suu-remmassa »vapaudessa kuin se meillä möisi esiintyä. Kun »va-
pahtaja ennustaa, että emankeeliumia tulee saarnattamaksi ka-
toilla, — niin harrastamat englantilaiset meljemme todellakin tä-
män ennustuksen täyttämistä. Se, että he tässä asiassa liioit-
telemat, on paljon mähemmin halmeksittamaa, kuin se että me
aiman litan usein piiloudumme emankeeliuminemme nurkkaan,
ikään kuin etvankeeliumi olisi mitään tullitsematonta tahi »aras-
tettua tatvaraa. Sitä paitsi täytyy ajatella, kuinka äärettö-
män raakoja, oppimattomia ja symiille »vajonneita Englannin
alimmat kansaluokat owat. Jo yksistään Lontoossa on mi ljo on a
ihmisiä, jotka eiwät koskaan ole nähneet minkään kirkon sisusta
ja joilla ei ole »vähintäkään tekemistä kirkon kanssa. Nimeksi
kuulumat melkein kaikki nämiit ihmiset »valtionkirkkoon, ja kau-
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hea tosiasia tdo clinrcli ot' Nnglauäin alalla on se seikka, että
se huolimattomuudessaan on mennyt niin pitkälle, että on sal-
linut niin mahtaman pakanuuden juurtua keskellä kristittyä kau-
punkia, ettei meillä siitä ole aamistustakaan. Nyt moi helposti
tapahtua, että pelastusarmeija tekee lopun määrään suuntaan
kehittyneestä itseensä tyytyiviiisestii maltiontirtosta. Tuo suuri
uljas rakennus, jossa mammonalla ja prebendillii aina on ollut
surkuteltlllva tehtämiinsä, mapisee perustuksiaan myöten. — Omat-
han kaiken suuntaiset dissenter'it aina John Wesley'n Pal-
mista saakka harrastaneet „sis ii lähetyksen" työtä unhoitta-
matta emankelista-tointa. Heidän pappelinsa" ja heidän asetuk-sensa omat kumpikin kaukana siitä kylläisestä aristokratiasta,
jossa ainoastaan papeilla oli hallitus ja jossa ei mitään tilaa
ollut köyhälle miehelle. Mutta uutterimmattaan metodistein,
baptistein ja muiden dissenter'ein ponnistukset eiwät ole tähän
saakka, ainakaan suurissa kaupungeissa, tvoinet tunkeutua alhai-
simpiin, mainitsemattoman sywiille wajonneisin kansankerroksiin.
Se on pelastusarmeijan Vastustamaton lunnia, että se niissä
on saanut sanomattoman liikkeen aikaan. Myöntää täytyy, että
tässä Vihdoinkin on syntynyt liike, joka todellakin innostaa ja
järkyttää joukkoja.

Tämä kaikki ei kuitenkaan woi meitä estäätvalaisemasta
tätä uutta lähetystä ewankeeliumin walolla. lolteise siedä tätä lvaloa, täytyy meidän, huolimatta kaikesta menes-
tyksestä, jonka se on tähän saakka samvuttanut, uskoa ettei se
tule olemaan pysylviiinen, että se on lankeewa tahi jopa loppu-
makin lihaan. Ehkäpä on monikin lukija hengessään minun
kanssani käydessään näissä kokouksissa, arwellut: „los Jesus
apostoleillensa olisi ollut täällä, olisimat he marinaankin surulla
lähteneet pois täältä." Myrskyssä eiwät päitviin kirkkaat kasivot
tumasta mereen — emmekä me tämmöisessä sopimattomassa, kiih-
koisassa melussa ja hälinässä moi huomata lesuksen Kristuksen
pyhiä kasmojll. Jos tosiaankin kristinuskoa ainoastaan tällä
tawoin tvoitaisiin leivittää, (— niin ajattelin minä useamman
tuin yhden terran) silloin se ei woi olla maailman uskontoa,
sillä warmaan litan paljon otetaan tässä ihmisten saastaiset
intohimot alviltsi.

Jo setin asianhaara, että armeijaan edistys ivasta silloin
tuli melkoiseksi, kun pantiin toimeen kaikki namut ulkonaiset ja
tuhmat kujeet wormuinensa, sotaiviien omaisinekunnianmerktineen,
sotamusiikineen j. n. e. puhuu asiata wastaan. Ei ole epäilemistä-
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tään, että tätä suuntaa on käyminen aina edemmäksi etsimällä yhä
enemmän tunteihin waikuttawia ja silmiä kiihoittawia temppuja,
jos liikettä tahdotaan pysymään korkeimmillaan. Me kuulemme jo
puhuttaman uusien »vieläkin loistamampien mormujen hankkimi-
sesta. Ia mitä taas puffipuuhiin tulee, niin ei ole koskaan mi-
kään apinateaaterin omistaja tahi loitsukapineiden kaupustelija
painattanut tahi julistanut prameampaa ilmoitusta kuin pelas-
tusarmeija mielä edelleenkin julistaa. Mutta mikä maallisella
alalla on naurettama ja mastenmielinen humbuugi, sen täytyy
uskonnon alalla olla pilkkaa. Tahi eikö se sitten mielestänne
ole pilkkaa, kun kootuksensa luoksensa alhaista kansaa leivittää
täiinlllisia julistuksia: (1) „Hallelujlltyttöjen esittely ja näyttely
k:lo 7; (2) Suuri tuli- ja rikti-jumalanpalmelus k.lo 7, 30;
(3) Hallelujagaloppi t:lo 8; (4) Ampuminen suurilla golgata-
tykeillii k:lo 9; (5) Pyhän Hengen muodatus k:lo 10; (6) Per-
keleen moittaminen k:lo 11."

Eikös nämitt ole tviholviimmeisiii keinoja sielujen pyytä-
miseksi. Minun mielestäni tässä on kaiken sietiimiiisyyden aika
loppua. Täiinlaisten erhetysten ilmaantuessa moi ainoastaan
lverhota päänsä. Ainoana lohdutuksena tässä on se seikka, että
täiinkllltaisten kirjoittajat ja puuhaajat eiwät tiedä mitä he te-
kemät. Kenraali Booth osoitti nykyisin, kuinka yksin hänkin
moi unhottaa armollisuutensa suurta ilojuhlaa imetettäessä sen
johdosta, että „Kotka", muuan teaateri, missä ennen huonoja
kappaleita näytettiin, oli ostettu armeijan haltuun. Kun lau-
lettiin muutamaa laulua: „lesus on omani", keskeytti kenraali
laulun sanoen: „Muutteen muoksi laulakaamme nyt kerran:
„Kotka on omani". Tiiiinkaltaiset eiwät suinkaan ole yksityi-
siä hairahduksia, ei, ivaan senlaisien hurjuuksien esiin tullessa
on juuri liike korkeimmillaan; ilman niitä se pian kyllä
menisi myttyyn. Ia koska kerran asianlaita on niin, ei tämä
liike woi olla lesuksen hengestä, lvaikka siinä hänen nimeänsä
täytettäisiin kuinka usein hytviinsii. Minä en tahdo tviiittiiii,
ettei tämä liite olisi alkanut hengessä, kaikessa tapauksessa
on hywin peljiittiiwä, että se tulee „lakkaamaan lihassa". Jos
apostolin sanain mutaan lviisaus ylhäältä on pnsisti puhdas",
silloin woi tässä tuskin puhua jumalallisesta wiisaudesta.

Tahi olisiko se puhdasta, että ennen niin sylviille »vajon-
neita ihmisiä nyt näytellään lvoitonmertkeinä talvan takaa ju-
listamaan tääntymystänsä ja onneansa?! Vieläpä sitten saa-
duksensa luteu ne seuruuwanu piiiwiinii painettuina! Eiköhän
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siinä ole sangen suuri ivaara tarjona, että toinen „todistaja"
koettaa olla toistansa loistawampi ja keksii in majorom voi

kaikenlaisia murha- ja halleluja-juttuja? Eikös ole mel-
kein luonnon Välttämättömyys, että nämät entiset Pyntiset"
nyt tulemat itsemllnhurskaiksi fariseuksiksi? Vaikkapa tosiaankin
joka luku sieluja moitettaisiinkin, eikö lukemattomat tämän me-
netystaman tähden syöksy pois kristinuskosta ja mieraannu tyk-
känään emankeeliumistll? — Ia mitäpä me sanoisimmetaan nai-
tujen ja naimattomien naisten ja lasten julkisesta esiintymi-
sestä? Eipä tartvitse suinkaan todistaa, että sillä tawoin nai-
sellisuus ja lapsellinen olento perin hätviiiii; eipä taruunne lit-
oin ilmaista, kuinka wakawasti apostotit hylkäämät naisen jul-

kisen esiintymisen, puhumattakaan lasten esiintymisestä! Monta
kertaa piti oikein pahalta tuntuman, kun naisten ja lasten piti
kuulla noita kertomuksia saastaisimmasta synninkurjuudesta. Ia
kun ajattelee suljettuja yökokouksia, missä sadoittain jopa tuhan-
sittainkin ihmisiä kumpaakin sukupuolta pidetään tunnittain to-
koonläjättyinii huoneissa, missä heille tarjotaan kuultamaksi hen-
gellisiä torupuheita! Mahdotonta on todellakin, että tässä, kun
koetellaan yhtä mittaa muokata, huumata ja pommittaa sielua
järeimmällii tykistöllä, — että tässä sekä ruumiin että sielun
hurmaustilassll möisi olla mitään yhteyttä Pyhän Hengen »vie-
non huminan kanssa. Ajatelkaas, kuinka raaka, kuinka pinta-
puolinen käsitys synnistä, maailmasta ja lihasta meitä täällä
tapaa kaikkialla. Katsokaas, kuinka mukamaksi tässä tehdään
kääntyminen ja uudestaansyntyminen; kuinka pian pääsee wa-
paaksi synneistänsä ja marsin marinaksi ijiiisestä autuudestansa!
Eiköhän tämä ole pyhimpien asiain leikkinä pitämistä? Var-
maankin nämät ihmiset wähän toinnuttuansa huomaamat, kuinka
kauheasti he omat erhettyneet. Silloin todellakin on sangen
peljitttälväii, että he rupeemat epäilemään ei ainoastaan itseän-
sä, maan myöskin kaikkea pyhää ja jumalallista.

Limingstone kertoo seuraamasti neekerikuninkaasta Seko-
mtstll, joka kerran oli kuunnellut emankeeliumin saarnaa. Äkisti
hypähti hän paikaltaan sanoen: „Isä, sinun pitää parantaman
minun sydämeni; anna minulle rohtoa, joka sen muuttaa, silläse on kopea, hymin kopea, ja kiukkuilee, kiukkuilee alinomaa."
Limingstone otti käteensä Uuden Testamentin ja tahtoi puhua
sille mies-raukalle ainoasta tiestä, jota seuraamalla ihmissydiin
woi muuttua. Neekeri keskeytti hänet kiitvaasti: „Ei, ei; minä
tahdon, että se muuttuu rohdoilla, yhtäpiiiitä, pian, anna
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minulle sitä pian. Rohdot tahdon minä juoda ja sen tantta
muuttua", — ja siinä mielipiteessään hän Pysyi. Litvingstone
ei taitanut mitään tälle miehelle, jota »varmaankin pelastus-
armeijan upseerit olisilvat paremmin käsittäneet kuin heidän
suuri maanmiehensä Limingstone. Näissä kokouksissa tämä ker-
tomus hymin usein johtui mieleeni. Kääntyminen, pelastus ja si-
sällinen muutos, ne käymät pelastusarmeijassa yhtä helposti ja
nopeasti, kuin musta herra Sekomi tahtoi.

Oikeinpa tuntuu kipeältä, kun niin monet jalot moimat
ja mälikllppaleet menemiit hukkaan ja pilalle tämän liikkeen mie-
lettömän haametsimisen tähden. Aksi ainoa toimo on jäljellä,
että henki kuitenkin mihdoin pääsee moitolle lihan yli, sillä
epäillä ei moi, että tämä liite on alkanut hengessä, että mo-
nessakin, joka sitä asictta nyt ajaa, asuu totinen hurskaus, toti-
nen rakkaus Jumalaa sekä tuntematonta kansaa kohtaan ja sylvii
halu sitä auttamaan. Siinä maan on onnettomuus, että hen-
keä koetetaan auttaa lihallisilla keinoilla, että kristitylle sopi-
mattomalla kiireellä tahdotaan merkitä muistiin rahwaassa ha-
lvaittuja edistyksiä, että muutamain tulosten hurmaamana yhä
mähemmin raittiina ja yhä enemmin lihallisena malitaan lviili-
tappaleita, kunnes mihdoin joudutaan niin kauaksi, että sielujen
Jumalan puoleen kääntämisen aikeessa suorastaan saastutetaan
Jumalan sanaa ja nimeä.

Mutta toinenkin ajatus minua usein pelastusarmeijan
kokouksissa perin ivaivistutti. Kuinkahan sitten kiimisi, minä ar-
lvelin, jos tämä tähän saakka kokonaan uskonnollinen liite, jo-
honka haameellisellll lamalla kootaan miljoonia marattomia ih-
misiä, kerran puuttuisi sosialistisiin mielipiteisiin? Toi-
selta haaralta puuhataan jo hymin hywällä menestyksellä Eng-
lannin kietomista yhdistysten werkkoon, joiden oikeana tarkoi-
tuksena on »vallankumous maa-omistuksen alalla, jota »vallanku-
mous ei missään olisi enemmin oikeutettu kuin Englannissa,
jos se ylipäänsä milloinkaan ja missään olisi oikeutettu. Ei
tarwitfe ajatella kuin Cromwellin aikoja, Saksan talonpoitais-
sotia ja Monsterin kasteen-uudistajoita, niin ymmärtää kyllä
jokainen joka historian tuntee, mitä minä tarkoitan. Pelastus-
armeijan lvoimll on jo nyt kauhean suuri, ja sen järjestelmän
lvertaista tuskin on toista koko maailmassa. Mistähän saatai-
siin mahti, joka tvoisi hillitä tätä liikettä, jos se nojaantuen
apostoolisten seurakuntain esimerkkiin wätiwallalla tahtoisi saada
aikaan sen, mikä niissä oli ivapaa-ehtoinen asia. Jospa minä
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olisin Englannin kuningattaren sijassa, olisin ennen kymmenen
kertaa miettinyt asiata, kuin niin nopeaan ojentanut pelastus-
armeijalle laakerin ja siten antanut sille niin mahtaman tukea.
Helposti Möisi tapahtua että Englannin hallitus tässä asiassa
saisi saman aseman tuin Göthen „Zauberlehrling", joka ei moi
hillitä Mllpauttllmaansa lvoimaa.

Ahtiitaitti olisi meille sangen surkeata, jollemme koko tä-
män liikkeen suhteen möisi sanoa muuta, kuin minkä fariseus
sanoi: „Mmii kiitän sinua, Jumala, etten minä ole kuten muut
ihmiset, ryölviirit, jumalattomat, huorintekijiit, tahi tuin nämät
— innoittelijllt." Siten me tuomitsisime itsemme, aiman tuin
fariseus tuomitsi itsensä rukouksellansa". Ei koskaan ole mi-
tään innoittelijaliite ilmestynyt kirkon alalla, ettei kirkko siitä
olisi saanut paljon oppia; minä luulen, että meillä tästäkin
olisi paljon opittamaa. Tällä sanalla „me" minä tarkoitan
kaikkia niitä, jotka tosiaankin omat tahi tahtomat olla lesuksen
Kristuksen omaisuus; mutta minä tarkoitan myöskin aiman eri-
tyisesti Saksan kristittyjä.

Onhan se tosi-asia, että kristillinen seurakunta on sem-
moista kansaa wastaan, joka irroittumistaan irroittuu kristin-
opista ja kristillisestä maailmankatsannosta. Waitt'ei meidän
alhaisimmat kansanluokat suinkaan ole niin sytviille majonneet
kuin Iso-Britannian tvaltakuntain, niin täytyy kumminkin tuu-
nustaa, että kristillinen henki, Jumalan sanan kunnioitus ja
kristillisen seurakunnan pyhyydet ylipäänsä elämät Englannin
kansassa, ja että ainoastaan muutamat simistyneet englantilai-
set sanomat mielipiteensä niin huolimattomasti ja kylmästi, niin
pilkallisesti ja halmeksimasti, tuin, Jumala paratkoon, meidän
simistyneet ja marakkaat ihmiset litankin usein tekemät. Meillä
saksalaisilla tarkastellessamme englantilaisia maikka jumaluus-
oppi meillä onkin niin etemiillä kannalla, ei suinkaan ole maraa
uskonnostamme ylpeillä, — mutta hymintin hälvetä. Joka huo-
maa kuinka kansamme irroittumistaan irroittuu kristinopista,
joka käsittää mikä yhteys tämän ja yhä enentymän sitveettömyy-
den kanssa on — se kysyy kauhistuen: mikä loppu tästä mih-
doin tulee? se on kyllin nöyrä jota puolelta oppimaan ja tie-
dustelemaan: mitä me moimme tehdä saadaksemme jälleen pa-
laamaan niitä, jotka emankeeliumista omat mieraantuneet? Ia
eiköhän meillä tässä ole jotakin opittamaa pelastus-armeijalta,
jota epäilemättä suurenmoisella rohkeudella ja yhtä suurenmoi-
sella innolla ja alttiudella on ottanut tehtämiitsensä jättiläis-
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työn, nimittäin pakanallisen ja kaikkiin paheisiin majonneen jou-
kon kääntämisen? Katselkaammepa, eikö kuitenkin tuo melkein
kauhea tuli, joka hehkuu armeijassa, lvalaisisi meille teitä, jotka
johtaisimat meidät pois siitä erämaasta, jossa me nykyään
olemme.

Valamat ihmiset Englannissa sanoimat minulle: pelas-
tusarmeija on maltiolirlollemme ni6U6 tok6l. Vaikka se olisi-
kin slliraloinen ilmiö, on se kumminkin olema suureksi siunauk-
seksi maallemme. Se saattaa kirkon miehet hereille ja toimeen;
pelastusarmeija heillä on huomautuksena pitämään huolta lai-
miinlyömistii lvellvollisuuksistansa alhaisoa kohtaan; se saattaa
heidät marustautumllan hengessä ja keksimään uusia keinoja
palauttamaan eksyneitä. Siinä on tämän liikkeen suuri hyöty."
Toilvokaamme, että näiden ystäivien miiitös toteutuu! Siinä
tapauksessa ei kirkko kumminkaan saa mattia pelastusarmeijan
menettelytapaa. Jopa kuuluu maltiokirkon papistokin järjes-
täneen „Englannin kirkon emankeeliumi-armeijan." He pane-
mat toimeen samanlaisia kokouksia ja todistuksia, juhlakulkueita
ja tvalloitusretkiii, he koettamat kaikin ivoimin käyttäytyä yhtä
kansanomaisesti, maan wälttäwiit niin paljon kuin mahdollista
pahimpia hurjuuksia, mutta — huonolla menestyksellä. Sen
moi kaikki edeltäkäsin nähdä. Valtiokirkon pappein on mahdo-
ton tällä alalla kilpailla pelastusarmeijan mies- ja nais-upsee-
rein kanssa; ne „eimiit siedä minkäänlaista mertaamista"; so-
pimaisuuden tunne estää heitä taistelemasta senlaisilla aseilla,
eikä heillä ole siihen sopimia käsiäkään. Juuri sitä, mistä raaka
alhaiso pelastusarmeijan kokouksissa pitää, sitä eiwät papit woi
eiwättä saakaan tarjota. Puhuessamme pppimisesta" em-
me tarkoittaneet ulkonaista jäljittelemistä. Oppiaksemme täy-
tyy meidän kaitvaa sylvemmältä. Koettakaammepll tehdä
niin; koettakaammepll etsiä kirkkosaarnamme, hengellisen työm-
me, kristillisen elämämme waillinaisuutsia; opittuamme tunte-
maan pelastusarmeijan suuret ivailliuaisuudet, koettakaamme
saada siitä oppia! Tutkitaammepa, eitviittö ne jossakin suh-
teessa ole meitä eteivämpiii ja huomatkaamme erittäinkin seu-
raatvat pyhäliit:

1) saarnamme, sen muoto ja sisällys;
2) erittäinkin persoonallisen kääntymisen »vaatimus, maail-

masta luopuminen, oikeat parannuksen hedelmät;
3) yleinen asetveltvollisuus s. 0., että kukin kääntynyt ih-

minen sanoissaan ja töissäiinkin osoittaa olemansa lesuksen
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Kristuksen sotilas, hänen lviinamäkensii työmies. Sitten tah-
domme me miettiä,

4) mitä me moimme oppia siitä, että englantilaiset omat
niin kekseliäitä etsimään uusia keinoja saamuttaaksensa ihmissy-
diimiii. Sen kanssa läheisessä yhteydessä on

5) rohkeus saattaa kristinoppia julkisuuteen. Viimeiseksi
tahdomme me

6) puhua erityisessä kirjoituksessa alttiudesta, erittäinkin
halullisuudesta käyttämään määrää mammonaa Kristuksen hy-
miiksi.

Tämä iviimmeinen pykälä marinaankin on herättämä när-
kästystä lukijassa. Mutta minun täytyy ylipäänsä pyytää lu-
kijoitani »varustautumaan hymin kärsiw ällistksi ja malttalvaisiksi
näihin tutkistclemuksiin. Kysyköön kukin itseltänsä pykälästä
pykälään, onko lausumani totta, eikä onko se sopimaa ja
miellyttälviiii! Ei ole lainkaan ihmeteltämiiii, maan päinlvas-
toin seuraa itsestäänkin, että taitvaallinen totuus meistä ihmi-
sistä, joidenka sydän on tvalheellinen ja jotka asumme walhetta
täydessä maailmassa, — pitää tuntua katkeralta. Se joka siis
tapauksessa missä tahansa ainoastaan tahtoo makeata, se ei ole
neuwottawissa, wielä wähemmin autettamissa. Muutoin tulee
tästä ehkä enemmän hyötyä ja rakennusta, jos minä heitän
niin kertoman kuin armosteletvan tirjoitustamau. Sen, mitä
nyt seuraa, tahdon minä siis esittää mapaassa muodossa, kuten
ennenkin olen erinlaatuisissa paikoissa tehnyt, niiden maikutus-
ten ja herätysten johdosta, mitkä olen kokenut matkustaessani
Englannissa.

NMlvilt KMmijsmeMejä ja ajatuswiiwoja.
I. Mitä tulee minun saarnata?

1. Kainryhmän juurella kristallipalatsissa.
Kuka koskaan on ollut tuossa mahdottoman suuressa kris-

tallipalatsissa, tvarmaankin myöntää todeksi sen lviiitteeni, että
lvaitta siellä käwellessäiin kuinkakin tarkkaan katselisi ympäril-
lensä, kuitenkin piiiivien tahi Miikkojen kuluttua mielä huomaa
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paljon merkillistä niissä paikoissa, jotka jo siihen asti oli tar-
kasteleminaan. Näinpä oli minunkin laitani. Vasta kolmatta
kertaa käydessäni siinä palatsissa huomasin minä jotakin, josta
nyt tahdon mainita ja joka minuun teki maltaman maikutuksen.
Se oli nimittäin mahdottoman suuri melimurhaajan Kainin
tumapatsas, erinomainen taideteos. Tuossa istuu hän kamalan
ja synkän näköisenä pää kumartuneena, martaloltaan Voimak-
kaana ja kuitenkin murtuneena. Mahdoton on sanoilla kertoa
niin ääretöntä surumielisyyttä, niin sywiiltii kalwawaa tuskaa,
niin kylmää epittoimoa, kuin hänen kasmojensa piirteistä kuivas-
tuu. Murhaajan maimo istuu murhaajan jalkojen mieressii;
hän kallistaa ihanan päänsä miehensä polwia masten, hän su-
ree, hänen kanssansa. Pikkuiset lapset seisomat heidän ympä-
rillänsä, hymäilemät isää, koettamat saada häntä edes Vilkaise-
maan puoleensa ja saada pois tieltä kättä, jolla hän peittää
silmänsä. Tuntuu aiivan siltä, kuin he sanoisitvat: „Kuule, isä,
isä, tätä emme woi kärsiä kautvempaa; herää tuskastasi, katso
taaskin meidän puoleemme, tule nyt tvihdoinkin jälleen iloisek-
si!" — Mutta kuivan alla owat sanat: „Minun rikokseni on
suurempi, tuin että sen tvoin saada anteeksi!" Tämän siis tuo
mies antaa wastaukseksi taiwaan Herralle ja lohduttatville ih-
misille täällä maan päällä, ja juuri nämät ujutukset ilmuisee
tuo lvuikenewu tuwuteos mitä ihunimmullu tulvalla.

Kymmenet tuhannet ihmiset, jotta kuljestelitvat edestakai-
sin, käyskentelilvät tämän ryhmän ohitse. Kreikan iloisilla,
alastomilta ja Puoleksi alastomilta jumalilla, jotka joka taholta
lvetilviit puoleensa katselijaa, oli suurempi wetowoima. Ne oli-
lvllt ja oivatkin taiteen kannalta suuremman artvoiset. Mutta
minua »veti ikäänkuin tenhoolva wetowoima wähän perästä jiil-
leen Kainryhmän ääreen. Olisinpa lvoinut lvaitta itkeä näh-
dessäni tätä kuivaa, joka minulle muistutti tuhansia jotapiii-
lviiisessii elämässä näkemiäni kohtauksia. — Mahdottoman suu-
rilla jättiliiisuruilla lähellä Kaima soitettiin aluksi tuota iti-
tvanhaa wirttä wiimmeisestä tuomiosta: „I)i68 ira6, 6ioß illa".
Minusta tuntui aitvan, kvin Kainin lälvitse olisi käynyt wii-
ristys. Sitten kajahteli Händelin „Halleluja", jumalallisen
armon ylistys, täysin soinnuin. Mutta ci sittenkään Kam
nostanut kaslvojaan. Mina olisin tahtonut liikuttaa häntä ja
sanoa hänelle: „Oi Kam, Kam! Sina lvoit saada armoa! He-
rää tuskastasi; usko, niin kvin lapsi uskoo!"

Minulle tuli tämä hetki merkilliseksi. Tuskaansa jcih-
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mettyneen Kainin ääressä, Kainin, joku ei enään woi uskou
Jumalan armoon, lupasin minä tästä hetkestä toista mer-
tall lvllknlvllmmin, rohkeammin ja yksinkertaisemmin saarnata
riemuisata eivankeeliumia. — Kuinka malttamaton kuitenkin
on se todistus, että meillä tosiaankin ja toden totta on
ivapahtajll! Semmoisia ihmisiä, jotka Kainin lailla pitii-
tiiiviit syntiä leikkinä, on joukoittain; kukapahun moisituun
ustnu esille sanomaan koskaan ei pitäneensä sitä leikkinä! Ia
lukemattomia on niitäkin, jotka eimitt kuitentaau huoli »varoi-
tuksesta, maikka heitä samoin kuin Kainia on uskollisesti ja
watllwasti maroitettu. Jo paljoa mähemmin on niitä, jotta
synnin tehtyänsä niin kauhistumat, että he Kainin tawoin sa-
nomat: ,Minun rikokseni on suurempi kuin että sen moisin
saada anteeksi". Tässä tunnustuksessa on jotakin joka saattaa
meidät toilvomaan tuon kamalan miehen puolesta. Oi, jospa
meidän ajan lapsilla, jotka omat niin taipumaisia hymyilemään
„welkll" sanalle ja pitämään syntiä yksinkertaisesti luonnon
»Välttämättömyytenä, — oi, jospa heillä »vähääkään olisi Kai-
nin tuskaa! — Mutta jos nyt niitä ihmisiä on wähän, jotka
kauhistuivat syntiä, niin on niiden tutu tvietätin pienempi,
jotta tosiaankin ymmärtälviit „armon" sanaa. Keskellä kristi-
kuntaa on etvllnkeeliumi useimmille pristityille" outo asia.
Tämä on, sen tiedän kyllä, ankara ja kauhea sana; mutta, joka
maailman tuntee, se ei woi muuta kuin myöntää sen todeksi.
Käypäs ympäri ylhäisten ja alhaisten seuroissa; tiedustele ja
kysy heiltä, mitä elvankeeliumi oikeastaan on. Sinä et mar-
inaankaan suu knin muutamia mustuuksia. Ei sentiihden että
he ehkä eiwät kykenisi ilmaisemaan, mitä kuitenkin sydämessä
asuu; ei suinkaan, waan juuri emankeeliumista on sydän tyhjä.
Tämä tulee ilmi kun murheen mesi tunkeutuu sieluun. — Seu-
raaman tapauksen olen itse kokenut; minä mainitsen sen maan
sen tähden, että se on mertaus, se on ilmaus eräästä asiasta,
jonka tapaamme kaikkialla. Siis: minä tulin muutamaan huo-neesen käymään kuolemaisen naisen luona. Potilaan huoneen omi
oli puoleksi seljallaan, ja minä ivoin kuulla mitä siellä sisässä
tapahtui. Huone oli täynnä ihmisiä, jotta kaikki olimat eman-
keelista tunnustusta. Kuolemainen huusi mielettömänä tus-
kasta joutumansa malttamattomasti hellvettiin, sillä hän oli
lvarastellut paljon siinä perheessä, missä hän ppulaismaimcna"
oli pallvellut. Silloin sanoi muuan nainen: „Kuule, älä siitä
asiasta ole huolissasi, sitähän taitti tekee". Toinen: „Eipähiin
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se rikkaille »vahingoksi ole, onhan niillä kuitenkin yllinkyllin".
Kolmas: „Mutta sitä sinun ei olisi pitänyt tekemän" — sii-
hen nuottiin sitä sitten jatkettiin. Minä kauhistuin huomates-
sani, ettei ainoallakaan ollut kristillistä sanaa sanottamanlls
ajoin kaikki ulos, koetin tuolle ihmisraukalle saada selmiiksi, että
Jesus ottaa syntisiä wastaan.

Ainoastaan asiasta tietämätön sanoo tähän: „Kas niin,
semmoista on raaka kansa!" Eipä niinkään, saleissa ja pörs-
sissä, ylhäisissä seuroissa ja tieteellisissä yhdistyksissä useinkin
tietiiiviit wielä »vähemmin kuin rattaittentvetiijiit ja pesijiinaiset,
mitä elvankeeliumi on. Minä huomaan, että niitä ihmisiä on
sangen wähän, jotta ustowat syntein anteeksisaamista. Suu-

rimmaksi osaksi he eiwät tiedä, että ihmisettään oikein toden-
teolla moimat antaa anteeksi. Otapas huomioosi, niin saat
nähdä, että ne, jotka sinua owat loukanueet ja joille sinä olet
antanut anteeksi, säännöllisesti eiwät usko sinua. He ajattele-
mat melkein aina: „Hiin on kutienkin unhoissaan minulle ja
kostaa kyllä tilaisuuden saatuansa". He eiwät tosiaankaan woi
antaa anteeksi, eiwättä siis myöskään woi uskoa, että toinen
antaisi heille anteeksi; he eiwät woi kumpaistakaau, koska he
itse eiwät usko Jumalan anteeksiantamista.

Mutta kirkollistenkin henkilöitten joukosta, yksin niidenkin
joukosta, joiden sisiillistit elämää ei käy epäileminen, löytää
Harmoja, joidenka silmistä, olennosta ja täytöksestä seliviiiin
huomaisi: „Miuit olen armon saanut"; — hartvoja, jotka to-
siaankin täydellä ilolla ja rohkeudella moimat iloita mapahta-
jastansa.

Mitä moimme me, mitä meidän tulee ja mitä meidän
täytyy tehdä saadaksemme emanteeliumille tilatsnutta pääsemään
ihmisten sydämiin, rattaat kristityt, ja erittäinkin rakkaat lvir-
kaiveljet? Missähän mahtanee olla syy siihen, että me jotka
niin paljon saarnaamme, kuitenkaan saamme tuskin ollenkaan
eloa hereille? Älkäämme olko mielettömiä ja farisealaisia iil-
käiimmekii syyteltö ajan henkeä ja materialismia, luopumisen
henkeä ja maailman mihollisuutta. Vaikka ajat omat tvaikeita,
on kuitenkin paljon „janoowia hirnuit, jotka huutamat raitista
mettä". Koetelkaammepa tutkia ja etsiä omasta olennostamme
ja tvirkatoimestamme, emmekö sattuisi löytämään jotakin, joka
on pahasta ja joka on karkoitettama pois, ja emmekö möisi mah-
tvistaa mitään, mitä on heittoa. Meidän sukumme oikea hätä
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on se, että siltä puuttuu emankeeliumia. Kuinkahan me lvoi-
simme saada sille tilaisuutta pääsemään sydämeen?

2. „Me tahdomme nähdä lesusta."
Kun tulimme Osborne'en, oli ihana sunnuntai-aamu

Elokuussa. Tämä Osborne on kuningattaren kesä-asunto iha-
nalla Vightin saarella, jossa on melkein Italian ilmanala ja
täydellisesti eteliimaitten kasmullisuus. Osborne'ssa me mielel-
lämme tahdoimme saada nähdä kuningatarta, mutta se ei on-
nistunut. Me näimme ainoastaan hänen linnansa, hänen
puutarhansa ja lakeijansa. Sitten menimme me lähellä ole-
maan, erinomaisen kauniisen Vhipftinghamin kirkkoon jonka
ympärillä on paljaita miikunapuita. Mutta maikka me kuinka-
kin odotimme, ei hän tullut. Me näimme ainoastaan paikan,
missä hän tamallisesti istuu, mutta nyt ei istunut. Hänen la-
keijansa ja homipalmelijansa tulimut kirkkoon ja me näimme
kyllä ne, mieliipii saimme me tuulla hänen homisaarnaajansa
saarnaaman; mutta kuningatarta me emme nähneet. — Mitä
tähän tulee, niin meidän oli helppo lohduttaa itseämme; mutta
toinen asia sattui raskaasti syditmelleni. „Kuinka", annelin
mtnii, „jos nyt sinun seurakuntasi sunnuntaina tulee kirkkoon
näkemään lesusta, kaikkien kuningasten kuningasta, eikä kuiten-
kaan saa nähdä häntä, ja sinä olet siihen syynä; sinä, palme-
lijll, suuren kuninkaan mitätön lakeja saatat ihmisten mielet
kääntymään itseesi ja sanoihisi ja asioihisi ja kaikenlaisiin tiir-
keihin asioihin, jotka kuitenkin oivat maan mähitpiitöisiä lesuk-sen suhteen".

Emmeköhän me papit monta kertaa tällä tawoin petä
seurakuntiamme? Muutamalla tvcmhalla kristityllä Elberfeld'-
issii oli tapana kirjoittaa kaikenlaisia Muistoonpanoja raamat-
tunsa laitaan. Niinpä oli hän lesuksen kysymyksen »viereen
(Luk. 17: 17 tvrt. lv. 14): „Missä siis owat ne yhdeksän?"
pannut seuraatvat sanat: „Herr Jesus, dat ivill eck die seggen, —

de sind bi de Pastors geblewen". — Niinpä niin, papit
eiwät aina woi estää ihmisiä jäämästä kiini itseensä ja saada
heitä tunkeumaan tvapahtajan luo saakka. Mutta heidän tulee
kaikilla puuhillansa, pyrinnöillänsä ja harrastuksillansa koettaa
irroittaa sieluja itsistiinsii ja saattaa ntttä ttse lesuksen turmiin,
jotta ne sillä keinoin saatvuttaisimat todellisen Jumalan lasten
lvapauden ja riippumaisuuden. Mutta kuten sen, joka tätä tir-
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joittaa täällä Whtpftinghamin kirkossa (jossa hän sai nähdä
lakeijat eikä kuningatarta) täytyy rintaansa lyöden sanoa: „lu-
mala, ole minulle syntiselle armollinen!" — niin on marinaan-
kin samoin laita monen mirkameljenkin. En suinkaan tarwitfe
warhain jiirtiustolaisten tawoin puhua helvoshoidosta, kaivele-
misen hyödystä ja muusta senlaisesta, — eipä suinkaan, maik-
kapa aiman oikeauskoisesti saarnaisikin ylimaailmaisesta, ihmeel-
lisestä Kristuksesta ja hänen sanastansa, moipi kuitenkin asian
laita olla se, että pastori salaa Herran lesuksen. En muista
missä, mutta yhtäkaikki oli maan oikea-uskoinen saarnaaja,
joka muutamana sunnuntaina kirkossansa raamatun päällä huo-
masi paperikaistaleen, jonka muutamat seurakuntalaiset olimat
siihen panneet, ja johonka oli kirjoitettu: „Me tahdomme
nähdä lesusta" (loh. 12: 21). Pappi hämmästyi, ja koska
hän todellakin oli pastori, paimen, eikä palkkalainen, niin ei
hän rumennut siitä soimailemaan, maan tutkisteli itseänsä kai-
kessa nöyryydessä ja huomasikin suruksensa ja kuitenkin onnek-
sensa niiden wlllltimuksen olleen oikeutetun. Sitten meni hän
priimaahan", ja pian tapasi hän saarnastuolistaan toisen pa-
perikaistaleen, johon oli kirjoitettu: „Niin opetuslapset ihas-
tuimat, että he niikiiviit Herran" (loh. 20: 20). Pahoin
pelkään, että kaistale N:o 1 hymintin olisi paikallansa tuhan-
sissa emankeelisen kirkon saarnastuoleista (roomalaisesta kirkosta
en tässä huoli puhuakaan). Tokko se kaikkiin muihin maikuttaisi
niin hyvin kuin mainittuun mirkalveljeen, sitä minä en rohkene
päättää. — Kerran eräältä kirkosta tulemalta omituiselta kris-
tityltä kysyttiin, tokko saarnasta oli hänelle rakennusta. Was-
taus: „Saarna oli hymin kaunis ja oikea-uskoinen ja pastori
täynnä pyhää nuhaa. Ensin löi hän kuoliaaksi ilkeän Dar-
lvinin; sitten hän pöllytti tahi oli pöllyttälviniiän nuijalla He-
geliä ja Schleiermacheria. Wihdoin rupesi hän puuhailemaan
ajan henkeä ja protestantti-yhdistystä ivastaan; mutta minä ja
nuo palmelustyttö-raukat, räätälit ja hansikkaanneulojat, sama-
ten perheenäidit, jotka olimat puuhailleet uuivutsiin saakka hy-
lväiin aikaan ennättiiiiksensii kirkkoon, — me odotimme leipää
tailvaasta, mutta sitäpä ei tullut! Me menimme nälissämme
kotiin ja olimme köyhempiä kuin kirkkoon mennessämme." Tästä
itvallisesta arwostelusta woi meillä papeilla olla paljon oppi-
mista. Tullessansa kirkkoon tahtoivat meidän sanankuulijamme
leipää, — eikä kiistapuheita ja puolustuspuheita, ivaan elämän
yhtiipitälviiii leipää. Sama on oppineidenkin laita, jotta
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eiwät suinkaan ha'e kirkosta oppinutta saaruaa. Kaikki nä-
mät sielut, jotka koto miiton uumutsiin saakka omat työskennel-
leet maallisissa askareissa, ne tahtomat juomaa taimaallisista
lähteistä, ne tahtomat nautintoa Jumalan sanasta. „Antakaa
niille syötcimiitit!" — tämä on lesuksen käsky kaikille elvan-
telistoille. Mutta se elämä lcipii, jota on tullut tailvaasta
maailmaan ja antaa elämän maailmalle — se olen minä, sa-
noo »vapahtaja. Mutta asetapas Jesus keskelle kuuntelemaista
seurakuntaa, kas siinäpä onkin koko asia. Hänet tulee esitellä
jokaisen ja kuntin yksityisen läsnä oleman mapahtajaksi. Jo-
kaiselle ja kullekin yksityiselle tulee esitellä, että hän on hukassa,
niin laitan kuin hän on erossa Kristuksesta. Olkoonpa aine
mikä hywiinsii, — tämän uskon pitäisi kaikessa saarnassa ka-
jahtaman samalla kertaa sekä ijiiisen rakkauden että omantun-
non siitvelenii. Meidän tulee karttaa, ettemme uuivuta sanan-
kuulijoitamme pitkillä johdatuksilla ja nerokkailla kehityksillä,
waan meidän tulee pian ryhtyä asian keskukseen. Olkoonpa
meillä paljon tahi wähän neroa, olkoon tahi älköön olko niin
kutsuttua kaunopuheellisuutta tahi „nerollisuutta" ; olkoonpa
luonnonlahjamme enemmin puhetaitoon tahi neulvomiseen softi-
tvat; olkoonpa meillä tahi älköön taipumusta tutvailemiseen,
kertomiseen, — joka tapauksessa meidän tulee olla lesuksen
Kristuksen todistajia. Meidän ei siis etusijassa tule koe-
tella näyttää toteen, että esim. synti on ihmisten turmio,
meidän täytyy uskoa omantunnon woimaan ja aitvan yksinkertai-
sesti osoittaa, että kaikki farisealaisuus on itsensä pettämistä; että
kukin ihminen on onneton ollessaan siinä tilassa, missä hän luon-
nostaan on. Meidän ei tule niin paljon näyttää toteen, että sanan-
kuulijamme tarwitsewat Jumalan armoa, waan meidän tulee olla
siinä makuutuksessa, että Kristus kyllä on todistama oikeutensa
sekä sydämeen että sydämessä, kunhan hänen sanansa maan
saadaan ilmoille. Meidän täytyy maan totuudessa us-
koa elvanteelinmiin s. o. uskoa, että sen ivoima on siinä
itsessään, että kukin ihmissydän tarmitsee sitä, niin kuin kukka
tarlvitsee auringon sädettä. „Teidiin pitää oleman minun
todistajani" — tämä oli Kristuksen ensimmäisten liihetti-
liiisten kutsumus. Ia muuttutootpa maailma ja ajat kuinka
paljon tahansa, — niin ei tästä päästä mihinkään tämän maail-
man loppuun saakka, ja taimaassa me Mihdoin olemme oikein
hänen todistajinansa.

Mutta moi, jos meidän todistuksemme ei ole muuta kuin
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paljaita sanoja, jottei se tulmaa todellisesta innostuksesta.
Tällä minä tietysti en tarkoita tunteitten kuohumista tahi hen-
gen kiilvastusta, mielä mähemmin taitoa saada ihmisiä itke-
mään, enkä taintaan heitteleimistii saarnastuolissa, maan sitä,
mitä Johannes tarkoittaa sanoessaan : „lota me katselleet olem-
me, ja meidän kätemme ftidelleet omat elämän sanasta, sen me
teille ilmoitamme." Jota todistaa, sen tulee se tehdä niin, että
hän itse näyttää tulleen elämäksi, onnelliseksi ja lviikewiiksi to-
distuksensa sisällöstä, ja että hän jos siksi tulee, moi sen edestä
Maikka heittää henkensä. Silloin moipi olla huoletta ja heittää
asiansa Herran Kristuksen haltuun, joka kyllä on todistama oi-
keutensa niille sydiimille, jotka tahtomat aivata omensa hänelle.

Me saksalaiset käytämme saarnastuolissa litan paljon
kiertoteitä, mutkia ja muita temppuja. Ehkä tämä tulee siitä
että meillä on litan paljon ajatuksia. Amerikalainen Emersonsanoo: „Saksan kansallisuus on maailman aimo; se ajattelee
kaikkien kansakuntien puolesta, samalla tuin kone on Englannin
kaikki kaikissa." Tämähän on kylläkin mairittelemaista meille;
mutta se on suuri onnettomuus, jottemme kaikkien monien aja-
tustemme tähden huomaa „sitii ajatusta, mikä meille elämän
antaa". Tämän suhteen on meillä paljon opittamaa Englan-
nin äißß6nt6r'eiltä. He, samassa kun omat olvessa omat jo tu-
massakin: „Kristus on täällä mapahtamassa sinua, ja sinä olet
täällä tullaksesi Jumalan lapseksi." Tämän ajatuksen antamat
pelastusarmeijan emankelistat jalotimen lailla malaista ja lois-
taa jota haaralle. Me olemme yllä nähneet, että tätä usein
tehdään hymintin sopimattomalla tamalla; me olemme saaneet
nähdä, että nämät „todistutset" maan litan paljon johtamat
mieleen koneellista työtä ja yksitoikkoista koneellisuutta, ja ku-
ten pelastusarmeijan niin monien muittenkin äißß6ntor'ein on
laita. Ihtiikaitti on tämä kuitenkin parempi, kuin että aina
edellytetään ihmisten jo tunteman emankeeliumia. Ei mi-
kään ole onnettomampaa tuin tämä edellyttäminen. Siitä on
se seuraus, ettei elvankeeliumi lainkaan tule näkymiin, maan
ainoastaan emankeelinmin tutkimukset, jotka siten häily-
ivät ilmassa, ikäänkuin maihtelutset teemasta, jota ei taintaan
ole saanut kuullakseen. Mitä siitä on hyötyä, että aloittaa ad
ovo ja maailman luomisesta ja käsittämättömällä perinpohjai-
suudella seuraa Jumalan suuria ja symiit maltioajatuksia kaik-
kien kehittymisllsteitten läpi, — jos mihdoin kaikkia nimiä ete-
lvin nimi, se nimi jossa ainoastaan pelastus on, ei saa oiteu-
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tettua armoa?! Kyllähän meidän tulee saarnata toto Jumalan
pelastuspäätöstä, meidän tulee aina esittää Manhan ja uuden
Testamentin yhteyttä; meidän tulee ja sopii saarnata yksityi-
sistä kristillisistä aivuista esim. sunnuntain pyhittämisestä, per-
he-elämän pyhittämisestä, lastentasmatutsesta, palmelijain toh-
telemisesta, kuinka meidän tulee täyttää aitaamme, »voimiamme
j. n. e. — meidän tulee saarnata kanssakäymisestä muiden ih-
misten kanssa, kristityn lvirkistytsistä, seura-elämään puuttumi-
sesta; meidän tulee saarnata synnin turmiosta, itsensä tunte-
misesta, taistelusta pahaa mustaan j. n. e. Mutta olkoonpa
saarnamme aine mikä hymänsä, — yhtä asiaa siitä ei saa
puuttua, jos se on oleminaan kristillinen saarna, nimittäin
että Kristus, mapahtaja, on saapumilla, ja että muftuh-
dus on täytetty. Tässä matossa tulee kaikkia aiueita tutkia
ja »valaista. Me emme koskaan saa pitää semmoistasaarnaa, jonka mikä hymänsä hurskas juutalainen

rabbi olisi Voinut pitää, — ja tätä tehdään kuitenkin
usein. Me emme saa koskaan pitää semmoista saarnaa, josta
n. k. „wapaamielinen" saarnaaja möisi sanoa: Sen minä hy-
Vätsyn sanasta sanaan. Meidän saarnamme tulee olla sitä
laatua, että jos sattuisi olemaan saapulvilla senlainen ihminen,
jota ei koskaan ennen elämässään olisi kuullut elvanteeliumta,se samalla hetkellä huomaisi lvoilvansa pelastuu synnistä ja kuo-
lemasta.

Pitiiisihän kunkin ihmisen kustakin saarnasta pyhällä lva-
Vistuksella tunteman, että joku käsi tarjoutuu häntä Vapahta-
maan. Hänen tulee sydämessään saada tnntea, että on kallio,
jolleka hän lvoipi pelastua synnin ja helwetin pauhaawasta
Vedestä; hanen täytyy masentua sen kauhean syyllisyyden tun-
teesta, joka on hanen hartioillansa seisoessansa nyt tämän kal-
lion ääressä pelastusnuoraa hanen awuksensa heitettiiissii. —

Smit saatat tulla aiivan senlaisena, kuin olet; Jesus ottaa
Vastaan syntisiä, sinun on Vaan mentiilvii hänen koulutetta-
Vakseen ja sinun on tultawa häneu henkensä kautta hänen kal-
taiseksensa, etkä sinä saa Välttää hänen kuritustansa. Et sinä
Voi uudistaa itseäsi; sen tahtoo Icsus tehdä, mutta sinun on
sallittawa hänen tehdä se. Waikka olisitkin tähän saakka ollut
fariseus tahi saddukeus; Vaikka sinä olisitkin Vajonnut pahan-
tekijäksi tahi raa'an lihallisuuden ja ulkonaisen maallisuuden or-
jaksi, — tahi maikka sinä olisit ollutkin pehellinen" ihminen,
Vaikka olisit ollut kirkollisesti jumalinen ja harrastanut hylviä
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töitä, ja kuiteukin ilman henkeä ylhäältä maikkapa mielä kehui-
sit omistamasi korkeita hengellisiä tietoja ja saaneesi symäii ko-
kemusta Jumalan armosta (joka sinua kuitenkaan ei estä näke-
mästä sisällisen kirouksen lvatvaa) — Maikka sinä olisit missäasemassa hymänsä, niin nyt seisoo mapahtaja sydämesi omen
edessä ja pyrkii pääsemään sisään nudistaatsensa kaikki, sydä-
mesi, ajatuksesi, taipumuksesi, rukouselämäsi, jokapitiwiiisen elit>
miisi, sinun kanssakäymisesi ihmisen kanssa, — kaikki! Tule
maan senlaisena tuiu olet, mutta tule todenteolla. Lähde käy-
mään sanoen: „Koska sinä, Herra, minua kutsut, niin minä
tulen, muutoiu minä, perin turmeltunut ihminen, en uskaltaisi
tulla. Koska sinä minua kutsut, niin tahdon minä uskoa, että
sinä moit ja tahdot parantaa minut. Häpiiisisinhän minä sinua
ja heitontaisinhlln armoasi, Jesus, jos tahtoisin sanoa, että syn-
tini omat litan suuret; sillä silloinhan ilmaisisin, ettet ole mi-
nua tyydyttänyt, ilmaisisinhan, että sinun armosi olisi muta
liian miihäinen minulle. Miuä tahdon nyt rumeta sinun op-
pilaaksesi ja olla tietämättä mitään muuta, kuin ainoastaan
että sinä kaikki tiedät paremmin ja te'et kaikki hymin, maikka se
minun mielestäni näyttäisikin pahalta ja koskisi lihaani. Tee
minulle, mitä siuii tahdot, kunhan maan saat minusta jotain
pyhän nimesi kunniaksi!"

Tämä sielujen saaminen tähän tilaan on kumminkin
elvllnkelistantyötct, tämä on niiden saattamista todellakin ja oi-
kein lesuksen luokse. Jos me näin teemme, niin maikenee mar-
inaankin tuo tamallinen malttushuuto: „Owathan nämät saar-
nat kylläkin kauniita, mutta ei tiedä, mitä hytviiii ne maikntta-
lvat jokapiiimiiiseen käytännölliseen elämään". Oikea emankee-
liumi tuo Ivaloa ja elämää kaikkiin maallisiin suhteisiin. Ei
kristitty ole semmoinen ihminen, joka puhuisi toista kieltä
kuin muutkaan ihmiset, hän ei ole litoin mikään ijitisyyden-
uneksija, joka joka hetki kompastelee maan päällä; kun hänen
silmänsä joka hetki tiihystelemitt tähtiä; — ei suinkaan, maan
hän seisoo molemmin jaloin tämän maan pinnalla. Mitään
»vastakohtaa ajan ja ijankaitkisuuden millillä ei ole, maan aita
on ijankaittisuus, kristityn mielessä se on kyllvö ijantaitti-
suutta Marten. Ei mitään asia, jonka sinä teet tahi olet teke-
mättä ajassa, ole niin lviihiipiitöinen, ettei se möisi maikuttaa
sinun ijantaittisuuteesi. Ei kristitty etsi mitään tutema is t a
onnea; ei niin, maan lesuksen yhteys se tekee hänet jo aluksi
täällä onnelliseksi. Hän ei ole niistä asioista lviiliiipitämiitön,
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mtttit panemat maailman liitteelle: eipä suinkaan, hänen sydä-
mensä tuntee kaiken, mikä ihmiselämän täyttää ilolla ja surkeu-
della. Maailman maltimo ei missään muussa paikassa syki
niin lomaan tuin hänessä. Hänen tulee ja hän tahtookin olla
maailman lvalkeus ja suola ja kaikissa elämän kohdissa näyt-
tää toteen, että paras kristitty on paras ihminen, paras per-
heenisä, paras kansalainen, uskollisin ja uutterin lääkäri, suu-
tari, ratatvartill. Sanalla sanoen, Kristus tahtoo opetuslap-
sisslllln osoittautua lvalkeudeksi, joka maailman tekee onnelliseksi.

Siinä muodossa täytyy hänen tulla esiin saarnassa ja
saarnastuolissa, siinä muodossa hänen tulee esiiutyii katkkien
opetuslastensa puheessa ja maikenemisessa, työssä ja työttö-
myydessä, että mailmll niihköön eivankeettumin, ennen kutu sesen kuulee, ja uskotsi sen, mitä se kuulee, koska se sen ennen
nähnyt on.

Selmäii on, että, jos saarna pidetään tässä hengessä, sesaa oikumeenisen maailman käsittämän ja (jos oikein käsitetään)
tvllpaamielisen muodon. Puoluetiihkon melun täytyy säännön
mukaan Pysyä kaukana saarnastuolista. Tässä on rauhaisa
päitvätumpu, korkealla maailman pauhinasta ja tyrskyistä. Tai-
toaan tuulet täällä puhaltelelvat, Jumalan aurinko loistaa
täällä. Epäuskoa ja ajanhenkeii on myöskin silloin tällöin
selmyyden ivuoksi kuwailtawa; mutta emanteeliumin sanan tulee
pyhällä lemollisuudellll ja moitonmatuututsella astumaan niitä
wastaan. Siis ei paljon pauhinata jumalattomia runoilijoita,
tietotviisaita, sanomalehdentoimittajia, apinajärjestelmiin profes-
soreita, sosiaalidemokraattia ja muita senlaisia wastaan! Nämät
kaikki owat waan piltviii, jotka waeltawat auringon päällitse.
Anna meidän nähdä aurinkoa! niin pyytämät sinun sanan-
kuulijasi. — Mutta kumahtakaamme erittäin sanakiistaa us-
kontunnustuksista! Elvankeeliumi on yleinen; se yhdis-
tää sen tähden mastaisettin uskontunnustukset, sillä se ei muo-
dostu mitään yhdenmuotoisuutta. Mutta se, mikä eroittaa esim.

reformeeratun ja luteerilaisen kirkon liskomaiset toisistaan, tahi
mitä eroittuu molempuin edellisten kirkkojen liskomaiset baptis-
teista ja metodisteista on mithiipittöinen asia merraten siihen,
mikä ne kaikki yhdistää. Ne ajat omat menneet, jolloin tätä
eroittumista mottiin pitää saarnaamisen aiheena. Nyt, jolloin
maltio- ja kansankirkot näyttämät oleman hajoamaisillaan, on
aika olla malmiina pitämään huolta siitä, että lesuksen Kris-
tuksen testamentti: „Ettii kaikki olimat yksi" — tulisi täytän-
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töön. Jumaluusopillinen koulu on jumaluusopillinen koulu ja
kuuluu kateederiin ja lukukamariin. Mutta kun Kristuksen
opetuslapset laulamat ja rukoilemat keskellänsä, silloin näillä
asioilla ei ole mitään tekemistä. Meidän kallisarmoiset tirtto-
lvirtemme omat liskomaisten uskonnollisen elämän ilmaus ja
kaikkien yhteinen omaisuus; niissä ei tule esiin minkitiinmoista
sanakiistaa, ne omat positiimisia ja keskueetlisia ja sen lisäksi
yleisiä. Kun me laulamme: „Sun haltuus, ratas isäni", tahi:
„Mun silmän täten nostan", tahi: „Linna luja on Jumala"
— niin tuta silloin miiliii pitää, omatko nämät tvirret kotoisin
Weljesten seurakunnasta, tahi onko niiden kirjoittaja ollut re-
formeerattu waiko luteerilainen? Jesus on kaikki niissä, ja sen
tähden omat ne kaikki kristittyjen yhteistä omaisuutta. Niin
tulee myöskin saarnan olla. Meidän seurakuntamme tahtoo
nähdä lesusta, ja jottei se sitä mielä tahtoisi, niin tulee mei-
dän totea saada sitä tahtomaan tätä ja ainoastaan tätä tah-
tomaan. Ne ajat lähestyivät, jolloin kaikkien tristinustowais-
ten kaikista uskonmimahduksista, lohikäärmeen tuomain ahdista-
mina, Babylonin ja määrän profeetan ja (puhuaksemme
mestyksen" mertlluspuheella) symyyden pedon ahdistamina täy-
tyy lujasti liittyä yhteen, jos he mielä tahtomat Pysyä maail-
massa. „Ettit kaikki yhtä olisimat", tiimiin tulee olla kaikkien
kristittyjen todistajain silmämäiiriinä. — Wanha kristitty tuli
itkien saarnasta. Kun kysyttiin hänen kyyneltensä syytä. Mas-
iasi hän: „Woi kuinka minä olin iloissani siitä, että saisin
kuulla tämän saarnan. Kirkkoherra oli ilmoittanut puhumansa
uudestasyntymisestii; enkä nyt ole saanut kuulla melkein mitään
muuta, kuin että luteerilaiset tekemät hymin mielettömästi pan-
nessaan uusia etuja kas t ees e n." Eikä se suinkaan ole parem-
paa, että luteerilaiset papit panemat litan paljon aikaa tuivat-
lemiseen reformeerattua ehtoollisoppia wastaan. Semmoisista
faarnoista syyttiiwiit janoowaiset sielut kerran „Kristutsen to-
distajia" Kristuksen tuomioistuimen edessä. Meidän todistuk-
semme tulee olla positiiwinen, muutoin se ei ansaitse todistuk-
sen nimeä.

11. Kuinka tulee minun saarnata?
Pelastusarmeijan kokouksissa huomasi ihmisistä Välittö-

mästi, kuinka he mielestänsä jalostnilvat ja nousiwat arwossa
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sen tantta, että he, Vaikka olitvattin niin sytviille Vajonneita
raukkoja, he kuitenkin lvoitvat ymmärtää, mitä puhuttiin.
Talvllllisesti häwettää ja nolostuttua kuullessaan semmoista pu-
hetta, jonka kulkua ei woi seurata, koska se käy yli ymmärryk-
sen. Tässä tilassa joko pitää itseänsä hywin tuhmana tahi
puhujaa hywin suhteista huolimattomana. — „Seftii ivasta
kunnon saarna, sitähän nyt oikein woi ymmärtää!" tahi: Pii-napa woi seurata ajatusta alusta loppuun saakka!" — tällä
eli jokseenkin tiiitnlaisella tawalla kuulee ihmisten useinkin län-
snivån, kun he tahtoivat kiittää jotakin saarnaa. He owat ilois-
saan siitä, että pastori on puhunut niin, että he owat woineet
seurata hanen ajatuksensa kulkua. — Mutta eiköhän senlaisessa
puheessa ole ankara muistutus useimmille saarnaajoille? Miksi
muuten niin kehuttaisiin saarnan helppotajuisuutta, jottei saarna
niin usein olisi tajuamatonta? Ia kuitenkin tulisi so uneliai-
suudenkin tunteen saattaa meitä puhumaan niin, että lvai-
moraukatkin ja laitti, jotta owat käsillä eikä päällä tottuneet
työtä tekemään, lvoisitvat saada oikean siunauksen. Alhaisten
ja siwistyneittcn tulee siihen tyytyä, ja jos he todellakin owat
ylhäisiä ja silvistyncitii, niin tekelviit he sen mielellään. Eiwättä
he täta tee ainoastaan rakkauden tähden; eiwät suinkaan,
jos he waan tietämät minkä tähden he käymät kirkossa, niin
eiwät he mälitä komeista sanoista, maan haluamat leipää tai-
lvaasta. — Minkertaista ja helppotajuista puhetta ei suinkaan
tarwitfe pitää pintapuolisena. Onko kukaan lausunut sy-
lvempiii ajatuksia ja puhunut yksinkertaisemmin kuin lvapahta-
jamme? Onko kukaan niinkuin hän, ymmärtänyt puhua niin,
että hänen sanansa jitilviit unhoittumattomasti mteleen ja tun-
keutumat sydämeen ja omaan tuntoon? Hän pukee ajatuksensa
ihmeen luontewiin lauseisin; taiteeton taiteellisuus on maallis-
ten olojen ja tapausten käyttäminen ijankaikkisten jumalallisten
ajatusten tuivastimina! Hän puhuu puhtaasti kansan tapaan,
koska hän on elänyt kansan kesken. Mutta me olemme ata-
teemillisen siwistykscmme johdosta tottuneet semmoiseen kuosiin
ja lausumistapaan, joka on niin aatoksellista ja yhteiselle kan-
salle käsittämätöntä, tuin me puhuisimme cnivan lvierasta tiel-
tä. Kun ala-Reinin pietistat tahtoessaan kehua jotakin pap-
pia sanoivat: „Kyllii hänestä tulee hywii; pian hän on unhot-
tanut, mitä hän yliopistossa oppi", niin on tämmöisessä pu-
heessa kyllä paljon tviiitritii käsitystä, mutta on siinä totuutta-
kin enemmän kuin ivaan hiukan iverran.
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Minnn mielestäni meidän ei tule ainoastaan säilyttää,
maan mieliipä enentäätin niitä tietoja, mitä me yliopistossa
tositristillisiltii professoreilta olemme oppineet. Mutta unhot-
taa meidän tulee aatoksellinen ja kansalle tajuamaton puhetapa.
Minkä minä todellakin olen ymmärtänyt s. o. tehnyt hengelli-
seksi omaisuudekseni, se täytyy minun myöskin lvoida selmin
sanoin lausua, tahi muutoin minä sitä en ole todella käsittä-
nyt. Mutta moidakseni sanoa sen niin, että yksinkertaiset ja
typerätkin sen moisimat ymmärtää, tiihtyy minun elää kansan
keskellä. Uskonnollinen, lempeä sielunhoito on myös-
kin muun mn'assa paras koulu ja paras malmistus
saarnaamiseen. Minä en tarkoita ainoastaan sitä, että
sielunhoidossa oppii tuntemaan, kuinka kansa tuntee ja ajattelee
ja mikä sisällinen ja ulkonainen hätä sitä ahdistaa, maan op-
pii myöskin, kuinka se puhuu, kuinka se lausuu ajatuksensa.
Woi kuitenkin kuinka usein meitä määrin käsitetään. Usein te-
kee mieli nauramaan, mutta mielä useammin itkemään saades-saan tuulla, mitä kaikkea muka on sanonut. Ehkäpä minulle
mastlltaan: „Niin kyllä, ihmiset omat niin ymmärtämättömiä!"
Waitta nyt olisi niinkin, omat nämät ymmärtämättömätkin ih-
misiä, joille meidän tulee saattaa Jumalan suuret teot tiisitet-
tiitviksi. Me siis enimmäkseen emme ole kyllin seltväpuheisia,
ja tärkeänä tehtitlviinä meillä aina pitäisi oleman ajatuksemme
pukeminen mitä sellvimpäiin ja helppotajutsimpaun muotoon,
niin että sanankuulijamme helposti moimat sen muistaa. Komin
otin itseeni ja häpesin tamatessani manhan puoleisen papin
(kuten hän itse sanoi) uudelleen »valamasta saarnaansa.
„Mmii pykälältä pykälään tuumin itsekseni: kuinkahan tuonkin
moisit sanoa mielä selmemmin, moimakkaammin, ytimekkiiiimmin
yhteiselle kansalle helpommin tajuttawasti ja paremmin sen in-
mata?" Eipä minusta tuntunutkaan ihmeeltä, että tämä mies,
joka lähes puoli muosisataa oli »vaikuttanut samassa seurakun-nassa, aina sai kirkkonsa täyteen eikä tullut seurakuntansa mie-
lestä litan lvanhatsi, maitta hän tuli iäkkääksi.

Eipä olekaan juuri helppoa panna litan paljon muimuu
saarnaansa, mikä ei suinkaan estä tekemästä alkua, testipaikkaa
ja loppua polwien lvarassa waan piiinwastoin waatiitin sitä.
Litan wähän joutaa kuljeskelemaan kadulla s. o. oleskella ih-
misten keskellä eliiiviisti ottamassa osaa heidän myötä- ja »vas-
toinkäymisiinsä. Ei woi panna kyllin arwoa selwien asioiden
esittämiseen selwiisti, sattuwasti ja luontetvasti selmussit aja-
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tusten juoksussa. Sitä wastoin minä en käsitä, miksi useat
wirkaweljet panewat niin paljon armoa aineen ja osien muo-
dostelemiseen. Kettäpä tiitcksen saa siitä, että siihen on niin
paljon waiwllll pannut. Muutamana sunnuntai-aamuna huo-
masin minä kyyneleet nuoremman mirkmveljeni silmissä. Oli-
sihan tuo ollut kylläkin hyödyllistä, jos kyyneleet olisimat läh-
teneet Jumalan mielen mukaisesta surusta, ja semmoisista kyy-
nelistä moitin, Jumalan kiitos, monen papin työhuone kertoa.
Mutta nämät tällä kertaa eiwät olleet sitä laatua. „Tuossa
on nyt kolme arkkia", niin hän lvalitti, paikki täynnä kirjoi-
tusta, niin kuin sinä näet, ja kaikki pois pyhittyii; kaiken sen
olen kirjoittanut saadakseni järjestykseen edes jonkinmoista ai-
netta ja järjellistä johdantoa. Kokonaista neljä tuntia minä
olen siihen pannut mailvaa ja nyt on minun mieleni masentu-
nut". — Minä taas sanoin wastaan: „No, heitä sitten koko
joutalvll! Mitä minä pidän »viiliä ruokalistasta, kunhan waan
saan hywiin pititviillisen, ja mitäs hyötyä minulla on pulstim-
mista päilvällisistii, jottei itse ruokalajit kelpaa mihinkään?"
Jos on jotakin tärkeää sanottamaa, niin on se tnotama ilman
muita mutkia esiin, ja myöskin ajateltaiva, kuinka se olisi sa-
nottama, mutta ei niin paljon sillä päätänsä maimata, kuinka
edeltäkäsin on ilmaistama, mitä aikoo sanoa. Ajatelkaa-
pas, kuinka usein saarnan alussa rehenteleikse nerokas aine!
Siitä seuraa maan, cttit kaikkten kuulijatn toimeet kokolailla
nousemat ja maatimukset suurenemat. Mutta moi! pian huo-
maa, että paras asia on tuhlattu aineesen ja osiin. Tämä on
naurettawaa ja tekee toisen naurettawuksi. Sitä wastoin ei ke-
nelläkään ole kärsimystä siitä, ettei kultalaitaista ruokalistaa
ole, jos muutoin waan on hymiit ruotia pöydällä. Vapahta-
jallamme ei ollut ainetta ja osia s. o. hän tosin täytti omaa
jakoansa, mutta ei maininnut siitä mitään. Jos tarkastelee
lvanhojll klassillisen puhetaidon mestareita, huomaa, etteimiit he-
kään paljon itseänsä aineen muodostelemisella ja osilla I, 11, 111,
IV ja la,lb, I c waiwanneet. Tällä en luonnollisesti tahdo sanoa,
että jakoa nimenomaan ei saa mainita; mutta asia ei ansaitse
liikaa ajantuhlausta. Jottei se helposti käy päinsä, niin ol-
koon sinänsä, ja ennen kaikkea tulee pitää huolta siitä, ettei ai-
neellansa johdata sanankuulijoita Taborin muoxelle ja sen jäl-
keen jo ensimmäisessä pykälässä jälleen tomuamalle maantielle.
Paraimmat kuulijoista omat enimmin kiitolliset siitä, että saarna
on senlainen, jotta he kotia tultuansa tekstin johdolla moimat
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sen jälleen herättää muistoonsa. Sitiilvastoin ottaivat moitteen-
halnisct arwostelijat juuri tuosta juhlallisesta johdannosta ai-
hetta wähiipiitöiseen arlvosteluunsa ja rauhoittamat omaatun-
toansa siitä lelvottomuudesta, jonka saarna heissä ehkä herätti,
jos he moimat tämän suhteen tehdä joitakuita muistutuksia.

Piiii-asia on se, että todellakin tahtoo jotakin, ja että tie-
tää, mitä tahtoo, että todellakin on manna päämäärä, mihinkä
tahtoo suoraa päätä johdattaa kuunteleman seurakunnan. Pa-
pin ei tule ainoastaan tahtoa pitää saarnansa, maan myös to-
dellakin puhua ihmisistä, ja jos he huomaamat sen, niin ei
heillä millään tawoin woi olla ikii lv ii. Todellakin mina hii-
peisin lausua tassa täta rilvoa, sopimatonta, ikiitväii sanaa suus-
tani, .jottei niin kauhean usein kuultaisi sanottalvan „Olihansaarna niin ikiitvä". — Tosin on useinkin syy tähän niissä,
joiden mielestä on ikiilviiä; he owat hengellisessä suhteessa tyl-
siä ja pahempi wielä on, että he useinkin tahtomat jäädä siihen
tilaan. lankaikkisuuden tarpeet eiwät heissä wielä ole herän-
neet eloon ja, jos tahdomme olla rehellisiä, täytyy heidän myön-
tääkin, että he oikein kauhistumat ajatellessaan, että se semmoi-
nen tapaus kerran möisi häiritä heidän mukamuuttansa. Mutta
mainittu ivalitus kuuluu kyllä usein niidenkin huulilla, joilta ei
puutu oppimisen nälkää, janoa ja halua. Ia silloin on tämä
»vaikutus oikeastaan kauhea syytös saarnaajatta wastaan. Kuinka
woi olla ikiilvä saarnaajan puhuessa siitä, joka astui alas kuo-
leman kitaan nostamaan maailmaa saranoiltaan, niistä mah-
dista ja lvoimistll, jotka parantalvat ja rauhoittamat merta
muutamaa omaatuntoa ja pyhittiilviit saastaista sydäntä; —

saarnaajan puhuessa siitä, minkä tulee uudistaa ja »valaista
kaikkia ihmiskunnan oloja, mitä sisältää yksityisen ihmisen or-
men ja rauhan sekä ajassa etta ijankaikkisuudessa; — kuinka
moi olla ikämii, jos saarnaaja puhuu sydämeen ja omaantun-
toon sattulvasti? Semmoinen saarna moi herättää ankaraa
»vastustusta; se moi saattaa sydämmiä raimoon; se moi rakkau-
den sijaan herättää kiukkua, — mutta itämää se ei moi olla.
Hymin usein kuulee pilkattaman ja naurettaman sitä, että ih-
miset „makaawat kirkossa". Siihen pilaan minä en koskaan
ole lvoinut yhtyä. Ei kirkossa tarwitfe itkeä, eikä saarnaajan
tarwitfe koettaa saada knulijain silmiin kyyneleitä, tvaiktei sen-
kään tarwitfe hälvetä, jota rehellisesti itsensä tähden lvuodcittaa
kyyneleitä. Mutta ei kirkossa tarwitfe nauraakaan, ainakaan
ei saarnaajan tule koettaa antaa aihetta nauruun, lvaikka tosin
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on pyhääkin hymyilyä, joka on pyhille kyynelille läheistä su-
kua. Mutta missään tapauksessa ei kuulijoista saa tuntua itä-
mältä. Jos pappi saarnaa oikein, sattuu saarna sekä sydämeen
että omaantuntoon, ja jos se sen tekee, niin ei kuulijoilla ole
ikiiwii.

Tähän saakka olemme maininneet wähän siitä, mitä tu-
lee saarnata. Tämä koskee tosin etupäässä meitä pappeja,
mutta kaikkien tosikristittyjen sopii siitä osansa ottaa. Sillä
tuleehan heidän kaikkein kunkin omassa asemassaan, mihinkä
Herra on heidät kutsunut, olla lesuksen Kristuksen todis-
tajia. On tosin niidenkin joukossa monta, joille ci ole suotu
(ja jotka siis eiwät myöskään ole kutsutut) järjestetyssä pu-
heessa tahi ylipäätään sanoilla julistaa ewanteeliumia. Mutta
se, mitä nyt seuraa, koskee kaikkia, jotka owat suuren kunin-
kaan lapsia ja owat alttiit julistamaan sen hywiii töitä, jota
on meitä kutsunut pimeydestä ihmeelliseen matoonsa.

111. Hoitele waiwaisia.
Towern'issa, tuossa Lontoon wanhassa pesälinnassa,

on niihtäwinä paljon hauskoja esineitä. Mutta minä en tahdo
suututtaa tahi hutvittaa lukijoitani näyttämällä heille iv alt i o ii-
kat lentsiv, tuota ääretöntä kuollutta lukua; — minä en tahdo
heissä herättää tuskallisia tunteita esittelemällä mahdottoman
suuria monien »vuosisatojen aseita ja kidutuskoneita; — minä
Wien heidät paikkaan, joka on nähnyt lukemattomia kyyneleitä
ja huokauksia. Mennään tvasemmalle yli pihan Beauchamp-
toweriin s. o. siihen osaan, mitä käytettiin ylhäisten lain-
rikkojain »vankeutena, korkeitten paroonein, jotka ottivat tulleet
todellisiksi tahi luulluiksi pahantekijöiksi. Noissa melkein mus-
takiwisissä Holmeissa tosteine jäiityneine seinineen ja turjan
pienine attunoineen tvietin minä hywin ratentawaisen hetken.
Ia se oli ratentawainen sen tähden, että minä huomasin nii-
den ihmisten jotta täällä olimat kärsineet, joutuneen autuuden
tielle juuri kärsimystensä kautta. Siihen omat seinät todis-
tuksina. — Niin Pian kuin nimittäin silmät tottumat tässä
»vankeudessa wallitsewacm hämärään, huomaa timiseinien oleman
täynnä tveistotsill. Ne omat niiden ylhäisten mäntein tekemiä,
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jotka tänne olimat teljetyt kapinasta, maanpetoksesta, mallatta
mista rikoksista tahi myöskin uskonsa tähden. Nämät miehetollessansa täydellisesti eroitetut mainioista ja lapsista, ystii-
tvistii ja metsistä, mieliipä koko maalimastakin sekä sen hy-
myyksistii ja nautinnoista, pyömelin kirmeen alinomaa häilyessä
heidän päittensii ylt, — kun heille ei ollut sallittu lähettää
kirjeitä eikä muita sanomia omaisillensa ulkomaailmaan, — oli-
mat kumminkin saaneet yhden Vapauden nimittäin että he sai-
wat kilviseiniin hakkailla, mitä he tahtoimat ja tällä tawoin il-
maista sydämensä ajatuksia. Ia tätä lvapautta he käyttitviitkin
paljon hyivätsensii. Nämät 91 kirjoitusta ja kuwaa owat, niin
paljon tuin niiden tarkoituksesta saa selkoa, todistuksina siitä
että nuot ylhäiset syntiset ottivat kurjuudestansa oppineet ru-
koilemaan, että ijankaikkinen ihminen heissä oli herännyt eloon
aikojen kärsimyksistä ja että korkeampi maailma maloinensa
heille rupesi koittamaan, aistillisen maailman lvaipuessa pi-
meyteen.

Kålsoppas maan tässä, mitä muuan mangittu lordi on
kirjoittanut: „Parempi on mennä suruhuoneesen kuin pitohuo-
neesen." Varmaankin oli hän surullisesta manteudestuun löy-
tänyt jotakin suurta, jotakin, mitä hän ei ollut löytänyt kai-
kista pidoista, metsästysretkistä ja turnaushutveista edellisinä
lvuosikymmeninii. Sen lähelle oli toinen hukannut: ~Oltaut
toimossu iloiset, titrsimiilliset murheessa, oltaat alati rukouksis-
sa." Tästä huomaa, että apostooliset sanat olimat tuon man-
gitun miehen portaina, jota myöten hän tupeili, kunnes hän saa-
pui oikeuun elämän-ilmuun. — Kus, tuossa on kömpelö risti ja
ristin alla käsi, joka ojentaa meristä sydäntä uhrik-
si; tämän yläpuolella on suiln tvuukunu. Tämä on niin sy-
diimmelle käymää ju liikuttamaa, että oikein olisi Matsinko, jos
tahtoisi tähän lisätä muutamiakaan sanoja selitykseksi. — Itses-
tään ymmärtää myöskin kirjoituksen, jonka joku toinen oli teh-
nyt: „Kuta enemmin me kärsimme Kristuksen kanssa tässä
maailmassa, sitä suuremman autuuden saamme me hänen kans-
sansa toisessa maailmassa." Tästä näkyy, että sen ajan yli-
myssiiiity tunsi raamatun; minä en tiedä miten nykyisen yli-
mystön laita tässä suhteessa lienee. Muuten kuulnu ne olleen
suureksi osaksi raakoja meitikoita, jotta olimat teljettyinä To-
tverniin. (Onhan tunnettu, kuinka ylhäinen ja alhainen aate-
listo useinkin mellasteli edellisten muosisatojen kuluessa.) Mutta
heissä oli silminniihtätvästi sisällinen marasto nskonnollisuut-
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ta, jota nyt hädän aitoina tunti ilmi. — Tämän osoittaa myös-
kin tässä taiteeton taideteos: yksinkertainen risti, joka on kal-
liolla, sen alapuolella polmillaan rukoilema mies. Tämä on hy-
min yksinkertainen ja kuitenkin liikuttama omakätisesti kirjoitettu
elämäkerta. Sanoitta sanoo tässä ivanti: „Mmii olen man-
leudessll uudelleen oppinut rukoilemaan; mina löysin jälleen sie-
luni, kun mina rajoitin sen Golgatan ristiin."

Katsos kuinka rikkaita nämät miehet kuitenkin olimat kai-
kessa köyhyydessänsä! He eiwät olleet pelastaneet omaisuudes-
taan mitään muuta tuin sen, minkä he ottivat ottaneet ijankaik-
liselta alttarilta ja kätkeneet haalvoitettuihin sydämiinsä. Mutta
koska se oli ijankaikkiselta alttarilta, niin riitti se kyllä säilyt-
tämään heitä tällä pimeyden, pilkan ja puutteen tiellä synkkä-
mielisyydestä, epäilyksestä ja epiitoilvosta. He eiwät oppineet
täällä syyttämään pahaa maailmaa" ja pahoja ihmisiä, waan
omaa sydäntänsä. Ia semmoisesta Jumalan mielen mukaisesta
huolesta muuttui heidän mielensä sitten pyhään nöyryyteen, ja
mihdoin kiitokseen ja ylistykseen. Uskoen Kristukseen, mupuhtu-
jaun,kuuttwllt he lvunkeudestllnsu udmenttikellojen soiman: „Mina
olin komissa kahleissa, sina tulit ja mina pelastuin!"

Oi niitä onnellisia, joilla surun ja eriimaanwaelluksen ai-
kana on mukaansa Jumalan sanan pyhää Miljaa! He eiwät
kärsi puutetta eiwättä turmellu, lvaitta heiltä kaikki puuttuisi.
He myöntämät Jumalan tehneen oikein ja ottamat wastaan hä-
nen opetuksensa ja rangaistuksensa ja tulemat uudestaan ilolla
kokemaan sen mitä tämä sisältää: „Mmii tahdon tehdä sinulle
erämaan (juuri erämaau, sillä siellä on kaikki kuollutta ja kui-
munutta ja siellä on ainoastaan aivoin taimas meidän ylläm-
me) — minä tahdon tehdä sinulle erämaan yrttitarhaksi, ja
kormen hedelmälliseksi maaksi, että siellä on kuuluma ilon ääni,
kiitos ja yttstysmirsi!"

Mutta moi, kuinka kauheata onkaan sanoa, ei saa kum-
minkaan jäädä sanomatta, että keskellä kristikuntaa ja huoli-
matta siitä, että ne ihmiset, joidenka kanssa me olemme tekemi-
sissä, melkein kaikki omat kastetut, — on kumminkin hymin Har-
moja ihmisiä, joilla on oikea käsitys siitä, mitä emunkeliumi oi-
keastaan on ja siis myöskin mitä Jumala tarkoittaa murheella.
Kuka ahkerasti on semmoisten ihmisten parissa, jotka elämät
hädässä ja puutteessa, se tekee jokikinen päimä sen huomion,
että ainakin yhdeksän kymmenestä ei tiedä mitään Jumalan py-
hästä kurituksesta eikä hänen rauhan-ajatuksestaan. Tylsinä, kyl-
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minä ja toiwottomina seisomat he lehtensä luoneitten puitten
lailla kun heitä murhe kohtaa, tahi kysymät he farisealaisella
mielellä: „Kuinta moi Herra Jumala antaa tämän kohdata mi-
nua, maikten ole tehnyt mitään pahaa, en pienelle lapsellekaan!"
Tahi rupeelvat he suoraan kapinaan taimaan taikkimaltiasta Ju-
malaa wastaan sanoen kylmästi ja katkerasti: „Sittenkin pi-
täisi muka uskoa, että Jumala on rakkaus!"

Joka nyt seuraten Kristusta tahtoo olla ihmisten kalas-
taja, sen tulee lähestyä noita onnettomuuten joutuneita kurjia
ihmisiä, jotka niin surkeasti haketvat lohdutusta eiwättä kuiten-
kaan mitään turmaa saa. „Setaisessa medessä onkimisesta" ei
muutoin ole juuri suurta kunniaa, mutta jos me Pekaisella"
medellä tarkoitamme murhetta ja murheellisia, niin on sekai-
sessa" 5) onkiminen on pyhä ja jumalallinen toimi. Silloin ei
puuhaa saaduksensa hyötyä ihmiskumftpulinsu onnettomuudesta,
kuten esim. juutalaiset ja ~kristityt" koronkiskurit tekemät, —

ci suinkaan, maan silloin koettaa saada ihmiskumppalinsa siihen
tilaan, etta heidän onnettomuutensa heille itsillensii tulisi hyö-
dyksi, etta se tulisi mielä ijankaikkisen ilon lähteeksikin. Sem-
moisten huolien aikana ornat ne hymiinii maikutusalana elvan-
keeliumille, jotka eiwät ole tukahduttaneet rakkauttansa totuuteen.
Nyt on rauta kuuma ta'ottawaksi. Mutta tarwitaanpa wielä
seppääkin, joka sen tekee, sillä ci rauta woi itseänsä takoa. To-
lvernin ihmiset auttoilvat »varmaankin toinen toisiansa ja an-
toiivat sillä tawoin oiwallisen esimerkin pyhien seurakunnasta.
Toinen hiili lämmitti toistansa ja ylläpiti sen tulta, ja kirjoi-
tukset seinilläkin olitvat jo itsestänsä „sanattomia taitvaanlau-
luja". Mutta useimmat ihmiset eiwät tunne sitä Jumalan sa-
naa, mitä kalliot halkoo, eiwättä sitä, mitä on hunajaa ja pal-
samia. Lähesty siis sinäkin kiirsilviii tveljiiisi ja sisariasi. Ol-
koonpa heidän hätänsä kuinka suuri hylviinsii, olkoon sinun luot-
inasi kuinka heikot tahansa, — kunhan sinä waan olet lvarma
ja iloinen uskossasi, niin lvoit sinä Jumalan aivulla saada suu-
ria aikaan, ja silloin saat sinä jo täällä maan päällä nähdä
Jumalan autuuden. Ia semmoiseksi aivuksi olemme me kutsu-
tut, jos me olemme Kristuksen opetuslapsia ja kun me olemme
Kristuksen opetuslapsia.

*) „Im Truben fischen" — „die Trubsal" — „die Triibseligen"
muodostavat Saksassa sanatomman, jota meidän kielellämme on mah-
doton ilmaista. K. m.
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Kerran sanoi minulle joku wirkaweljistiini, ett'ei hänellä
ollut lahjaa puhua surullisten ja masennettujen ihmisten kans-sa, ja että hän sentiihden mieluimmin oli ryhtymättä semmoi-seen keskusteluun. Mutta tämä on enemmän kuin arveluttava
puhe katsoen siihen, että puhuja oli Kristuksen palvelija. Epiti-
lemättömästi on toisella kristityllä, ja siis myös toisella saar-
naajalla, suurempi luonnollinen taipumus kuin toisella aset-
tua ihmiskumppaleinsa ja etenkin kärsivien ihmiskumppaleinsa
sielun tilaan. Onpa säitlilviiisyydenkin ja armeliaisuudenkin ka-
risma (armolahja). Mutta johonkin määrään on kaikilla ar-
mon saaneilla osansa sitä, — tahi muussa tapauksessa he eivät
ole saaneet armoa. Missä on valoa, siellä on valon heijas-
tustakin. Lohdutuksen lahjaan kuuluu etupäässä sääli, myötii-
tuntoisuus, osanottavaisuus — ja tuo syvä sydämellisyys lau-seessa: „Hänen tult surku". Katkki muu seuraa kyllä itsestän-
sä, — säiiliväisyyden kyynel, montaat köyhät sanat, lämmin
kädenpuristus, huomautus ylöspäin, hyvä neuvo, avulias te-
ko, missä se on mahdollinen. Mutta milloin tätä sydämellistä
sääliä ei ole, silloin on mahdotonta mitään tehdä; silloin ei saa
litoin pakoittaa itseänsä lausumaan myötätuntoisia sanoja eikä
vaivata sydämestään huolehtivia ihmisiä osanotto-tervehdyksil-
lä. Mutta joka ei tunne sydämellistä siiitlitväisyyttii, sen ei
tarvitse uskottaakaan itseänsä olevansa kristitty. Armeliaisuus
on aina ollut todellisten tristittyin tuntomerkki ja se se tulee
olemaankin siksi, kunnes mitään armeliaisuutta enitiin ei tarvita
ja ainoastaan Jumalan armon kiitos on jäljellä.

Mutta voi kärsivää maailmaa, jonka tuhansista haa-
voista vuotaa verta, jollei muut tuin ainoastaan papit ru-
peisi lohduttajiksi. Kuinka ne ruttaavat niin monelle? Kuinka
he riittäisivät niin monelle, vaikka he kaikki olisivatkin joh-
duttavia ihmisiä", jota, paha kyllä, ei ole laita! Eivät suin-
kaan, kaikilla Kristuksen mies- ja nais-opetuslapsilla on pyhänä
ja autuaana kutsumuksena etsiä huolehtivia, niin kuin metsäs-
täjä etsii otusta. Kuinka suuri valta sielujen yli onkaan esim.
lääkärillä, joka ei anna sairaille ainoastaan lääkkeitä ruu-
mista varten, vaan myöskin ijankaikkisen parannuksen sanan.
Mutta voi sentään, niin kauhean monet meidän lääkäreistämme
ovat sidotut materialismin ja naturalismin kahleisin. Ainoa
lohdutus, minkä he antavat toivottomasti sairaille on vaan
litankin usein siinä, että he kuvittelemalla perättömiä antavat
heille toiveita, jotka pian niiyttäytälviit hajanaisiksi ja jättävät
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jälteensä epätoiwon. Mutta minä olen useinkin nähnyt oitval-
lisill esimerkkiä siitä, kuinka ihmeellisen »vaikutuksen tekee tiirsi-
wiissii juuri hurskaan lääkärin lausuma suora, yksinkertainen
Jumalan rakkauden sanoma. Ia se »vaikuttaa sitä woimattaam-
min, kun sitä silloin ci tvoinut odottaakaan. Todenteolla mei-
dän tulisi ahkerasti rukoilla liiiikäreimme kääntymistä; he lvoi-
siwat, tvaikkll waan muutamalla sanallakin, tulla sangen tvai-
kuttawitsi ewankelistoitsi.

Mutta nyt minä puhun jokaisesta kristitystä tveljestii,
wattta hän sitten olisi kuinka halpa ja sitvistymiitön. Jota iloit-
see lunastuksestansa Kristuksessa, sen tulee myöskin todistaa
tätä lunastusta ja etenkin niiden joukossa, jotka huokailetvat
Jumalan miiiiräiimiiin tuormain alla. Hänen täytyy heille se-
littää, mitä se merkitsee, että maikka Jumala on rattans, hän
kumminkin kohtelee heitä niin julmasti. Meidän ei tule olla
niin huolissamme, eikä niin kainostellen tuoda esiin tätä todis-
tusta, kuin se olisi jotakin salatatvaraa, maan meidän tulee lu-
jasti ja mapaasti todistaa: „Katsos, meljeni, tuota se tarkoit-
taa, niin se on aijottu!" Me emme saa hämmästyä, jottei
meitä käsitetä, mieliipä kuumasti käsketään poiskin. Kokemus
näyttää, että elvankeeliumia säännön mutaan masta tuonnem-
pana paraiten käsitetään, ja että ne sen suurimmalla mielty-
myksellä ottamat wastaan, jotka sen suurimmalla kiitvaudella
torjuiivllt luotaan.

Ia puhuessani siitä paliveluksesta, jota meidän tulee osoit-
taa karsimille, ajattelen minä etenkin naisia. Naisessa on
enemmin luonnollista siiiittmitisyyttä kutn mtehessä; naisella on
luonnostaan suurempi määrä sitä hiljaista taimaallista lvoi-
maa, joka solveltuu asettautumaan toisten ihmisten sydämeen;
hänellä on myöskin (ainakin mitä ruumiin tunteihin tulee) suu-
rempi luonnollinen taito tehollisesti auttamaan, ja lempeästi
liewittiilnään. Myöskin loma sana tulee pehmeämmäksi naisen
pehmeillä huulilla ja hänen pehmeällä äänellänsä. Oi, rakkaat
sisaret, teidän täytyy ilman sisaruston pukuakin ja diakonissan
toimea, kaikkien tulla diakonissoiksi, s. o. kiirsitviiisten palmeli-
joiksi. Jumala on teidät marustanut siihen tarkoitukseen niin,
että te siinä suhteessa olette miehiä paljon etetvämmitt. Sillä
tawoin kuin nainen armahtaa lastansa, ei kukaan mies woi ar-
mahtaa. Mutta tätä äidin-lempeyttänne ja rakkauttanne teidän
tulee osoittaa kaikkia niitä kohtaan, jotka owat kärsimyksissä ja
joiden luokse teillä on tilaisuus päästä. Te ette litoin saa
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kainostella ja olla huolissanne, etenkin kun kitrsilvitt owat tei-
dän omaa sukupuoltanne. Teidän tulee hyljätä kaikki was-
tenmielisyys ja kaikki lviiiirii hiilveliäisyys auttaessanne esimer-
kiksi niitä onnettomia sisaria, jotka owat langenneet nimittä-
mättömiin synteihin. Kuka heitä woi jälleen nostaa heidän sur-
keasta tilastaan, joltette te sitä tee? Senlaisista synneistä me
miehet emme juuri woi puhua langenneitten naisten kanssa itse
punehtumatta ja saattamatta heitä punehtumaan.

Mutta minä olen jo sanonut, että kaikella tällä meidän
ei tule tuoda ainoastaan armeliaita sanoja, waan itse koko
armeliaisuuden, senlaisen armeliaisuuden, jolla siis tarkoitetaan,
kuinka parhaiten lvoisi todellakin lietvittäii ja helpoittaa tvai-
tvaa. Meidän ei myöskään tule koskaan tarjota heille elvcm-
keeliumia tarjoamatta itse itsiämme, minä tarkoitan sydäntitm-
me. Myös nutitkin tulee sinun lähestyä, jotka tunteivat elvan-
keelillinin, että he oppisitvat tuntemaan pyhien yhteyttä. Oi,
kuinka hywin uskotvainenkin kristitty tullessansa synkkään laak-
soon tartvitsee lämpimää kättä, joka sulkeutuu hänen kylmään
käteensä!" Ajatteleppas, kuinka siiitlitväisyyden kyynel wirwoit-
taa ja saattaa paljon helpommin uskomaan Jumalan säälimään
rakkauteen! Kuinkahan monet ihmiset olisimatkaan pelastuneet
toimottomuudesta, johonka he majosimat, jos heillä olisi oikealla
hetkellä ollut tarjona lammin käsi, hiljainen kyynel! Tunties-
sansll olemansa yksinänsä, unhoitettuna, hyljättynä moi todelli-
nenkin kristitty joutua hymintin määrälliseen tilaan; tama tunne
se monta kertaa tekee kääntymättömästä ihmisestä ihmismiholli-sen tahi pahantekijän (johon edellisestä ci ole pitkää askelta).
Tähän mastlltohtana oli Tomemin synkkä lvankeus esikartano
taimaasen, kosta siellä muodostui seurakunta uskotvaisia, jotta
niiyttilvitt toinen toisellensa tien autuuteen.

Kristinusko moitti kerran maailman sillä, että se toi pal-
samia sen merta muotamiin haamoihin. Ihmistnnnanu kärsi-
mät jäsenet ne etupäässä ojensimat mapisemat kätensä elvantee-
liumill tamoittamaan. Kristinuskon temppelin rakennusai-
neina maailmassa eiwät olleet lihan jälteen jalosukuiset, ei-
wättä monet rahasta, kunniasta ja tiedosta rikkaat, waan kai-
kenmoiset köyhät orjat, lvainotut naiset, perinnöttömät ja ah-
distetut, sairaat, murheelliset, lvainotut, työtä teketviit ja ras-
kautetut. Ia rakennusmestareina olitvat „teuraslampaan"
arwoisinll pidetyt, mutta huolimatta siitä jumalallisella siiiili-
wiiisyydellii ja rakkaudella täytetyt thmiset. Ia meidän aikoina
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19:llii wuosisadalla, on käywä aiwan samalla tawoin. Ei suin-
kaan niin, kuten E. von Hartmann arwelee, että ewanteeliumi
on nyt ylipäänsä ainoastaan köyhiä ja waiwaisia warten.
Pitinwastoin kukaan ihminen ei tule eivanteliumitta elämään.
Mutta köyhillä ja lvailvaisilla on se etu herra von Hartmann'-in ja kaikkien sukukuntamme ylpeitten ja itsewaltiasten henki-
löitten suhteen, että heidän on helpompi oppia tuntemaan köy-
hyyttä ja kurjuutta, mitkä muitten silmillä nähden owat kulta-
paperilla tverhotut. Valumiset oppitvat helpommin tuntemaan
sisällisen kuoleman ja turhuuden kaikessa maallisessa omaisuu-
dessa ja nautinnossa ja semmoisen omaisuuden hankkimisen
wälttämättömyyden,' joka ei ole riippulvainen maallisesta luo-
teesta ja lvuoksesta, — sanalla sanoen tvaftahtajan ja elvankee-
liumin.

Jota mielä ei tiedä, että usko on lvoitto, jota moittaa
maailman, hän menköön niihin majoihin, joissa asumat „maan
hiljaiset", ne Jumalan lapset, jotta kuitenkaan eiwät tahtoisi
tvaihtaa asemaansa kadehdittawimpain onnenpoikain kanssa, jotka
tailvaan lohdutuksetta nääntyivät keskellä nautintojansa. Mutta
joka jo on saanut kokea eivankeliumin tvoimaa sydämessänsä,
hän osoittakoon olelvansa se, mitä hänen tuleekin olla, maail-
man lvlllkeus, se malö, mikä pimeät ja synkät sydämet tekee ma-
toisiksi. Missä tauti on mieraana, siellä tulee tristittyin olla
sen seuralaisina, jotta eiwät woi kulkea spitaalisen, luutvaloi-sen, halivatun, sokean ja kuuromykän ohitse nostamatta häntä
lo'asta. — Osoita myötätuntoisuutta..ja osanottoa ihmistump-
pllliesi ruumiillisiin kärsimisiin. Älä ole liian Purstas",
liian „jumalinen", .älä ole sadussa kerrotun kylläisen hewosen
kaltainen, joka lohduttaen nälkäistä aasia korkealla filosofialla ja
faa Vastaukseksi : „Puhuessasi puutteesta ja tärsiivällisyydestii,
lvllittet itse ole kokenut mitään hätää, nousee Viisautesi sinun
kylläisestä Vatsastasi." Ei mikään ole niin paha loukkaamaan
toista kuin se, että parannuksesta ja uskosta saarnaawainen
mies ci Voimiensa takaa itse osoita teoissansa lämmintä myötii-
tuntoisuuttll ja sydämellistä armeliaisuutta. — Mutta osoita-
kin sitten, ettei mikään kärsimys ole niin Vaikea, ettei siitä
woi tulla elämän lähde.,. Itke itkelviiisten kanssa suruhno-
ll eissa ja haudotlla. Älä saata häpeään elvankeettumia Va-
pahtajasta, jota tekee syntiset autuaiksi, rupeamalla maailman
tawoin kuolleitten ylistiijiiksi. Eräs on sanonut lauseen, joka on
ankara waan, paha kyllä, ailvan totta että: „Ewankeelisten pap-
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pien pitämät ruumiinsaarnat owat ruumissaarnoja elvanteelisen
kirkon haudalla." Minullekin lausui hiipeätsensii nykyään jo
kuollut superintendentti: „Ruumissaarnojen tulee olla kiitospu-
heita; sitä yleisö niistä odottaa." Kuinka kurjaa! Totta on,
paha kyllä, että niistä sitä odotetaan. Mutta sinun tulee antaa
ihmisille sitä, mitä he eiwät odota ja mitä he kuitenkin tuhat
kertaa enemmin tarwitsewat kuin kaikenmoisia kiitospuheita kuol-
leista. Mutta jos papit monta kertaa tällä alalla tekemät syn-
tiä, niin tekemät he aiman samaa kuin useimmat heidän seura-
luntainsa jäsenistä. Viekäämme kaikki elämän sanaa kuoleman
huoneesen — sama se sitten on, olemmeko pappia tahi maalli-
koita! Mitä on kirjoitettuna Matt. 18, 11; loh. 3, 16; 1
Tim. 1, 15, on parempi lohdutus kuin kaikki kiitoslorut mai-
nujun hymistä umuistu ju kormuumuttomuudesta. Ju samoin
kuin sinun tulee käydä katsomassa sairaita ja ivaimaisia, min
täytyy sinun myöskin olla saapumilla kaikkialla, missä on.si-
siilltstii ja ulkonaista hätää ja etenkin niiden luona, jotka
oivat omassa aikaan saamassansa hädässä, on auttama käsi kaik-
kein enimmin tarpeen. Voi meitä itsekkäitä ihmisiä, me mal-
tamme mielellämme kaikkea murhetta, sillä se häiritsee meidän
humituksiamme ja hyminmointiamme. Me tahdomme iloa ja
iloisia kumia. No niin, niitä me saammekin ijantaikkisesta ijan-
kaikkiseen lakkaamatta, ja lvieliipii senlaisia tumia, senmoista
autuutta, joita täällä alhaalla maan päällä yksikään ihmissy-
dän ei ole »voinut amistaakaan eikä yksikään ihmissilmä nähdä.
Mutta niin taitan tuin me olemme täällä alhaalla on meidän
Virittäminen kanteleemme ijiiiseen sointuun ja taimaalliseen
soitantoon kelpaamaksi, emmekä ainoastaan omia kanteleitamme,
maan mielä ihmiskumppaliemmekin huonossa mirityksessit olemia
kanteleita. Ia onkopa mistään suurempaa iloa tuin siitä, että
ounistuu saamaan semmoisen mirittämiittömiin kanteleen uudes-
taan heliijiimään ja tvllrustamaan siihen kielet taimaanpyhyy-
destii. Voiko nähdä mitään suurenmoisempaa kuin Jumalalli-sen auringonsäteen uudelleen malaiseman surusta jäykistyneitä
kasmonpiirteitii — lvienon, lämpimän kyyneleen kohoaman sil-
mään, joka paljaasta surusta ei moinut eniiiin itkeä, — ihmi-sen uudelleen kohottaman alasmaipunutta päätänsä sanoen: „Kas
nyt minä ivoin, nyt minä jälleen tahdon sanoa: Taimaallinen
Isäni!" — Ajatteleppas, kuinka suurenmoinen, kuinka autuas
tunne sinut maltaa, kun joku ihminen puristaa kättäsi sanoen:
„Kiitos sinulle, sinä olet minun sieluni pelastanut!"
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Ehkäpä sinä armelet, että se on aiman litan korkeata ja
suurenmoista, ja ettet sinä koskaan saa sitä nähdä ja kokea.
Mutta niin sanoo ainoastaan se, joka mielä ei ole saanut tästä
minkäänlaista kokemusta ja joka mielä ei tiedä, että rakastami-
nen on samaa kuin elämänsä antaminen ja heittäminen. Niin
sanoo ainoastaan se, jota mielä ei tunne itsensä kieltämän rak-
kauden lvoimaa. Sinun uskosi on syntynyt Jumalan rakkau-
den kokemuksesta. Sinun meljesi usko on herittcttämii sen
kautta, että hän saa kokea sinussa oleman rakkauden, jota hän
ei mielä ymmärrä, maan jota hän kuitenkin saa kokea. Niin
tulee hitukin uskomaan Jumalan rakkautta, joka ylitse kaiken
ymmärryksen käy. Se rukkaus, joka on Jumalasta syntynyt,
uskoo kaikki, toimoo kaikki, kärsii kaikki; mutta se moitin kaik-
ki, sillä se on Jumalasta syntynyt. Ustottos sen?

Joku aika takaperin sain minä kukkia muutamalta nais-
ystitlvitltäni Ruotsista. Ne olimat tosiu kyllä maan maala-
tusta tuttia, mutta kuitenkin ne wirwoittiwat mtnun sydäntä-
ni. Ei suinkaan etupäässä sen tähden, että ne olimat hymin
kauniisti ja taiteellisesti maalatut. — ei sentään tähden, että ne
olimat rakkauden termehdys kaukaisesta Ruotsista. Ei suinkaan,
maan nämät kukat olimat kumia niistä tasmeista, jotka maail-
man mainio professori Nordenskiöld oli tuonut kotiinsa ijiiisen
lumen ja jään maasta. Islamiini oli heti rumennut maalaa-
maan „kukkill lumessa" ja teettänyt niistä jiiljennyksiii myy-
tiimäksi hoitamansa köyhäin lasten turmalaitoksen hymiiksi. Ai-
noastaan se minun sydäntäni liikutti, että aurinkokulta heti saa
puhkeemaan kukkia, tosin hymin pieniä, mntta hymin somia tuk-
kia, simakin pohjoisessa maassa, jossa on „ikuinen lumi" ja
jota ainoastaan muutamia piiilviii on lvapaana kylmästä jää-
peitteestänsä. Jo yksistiinsii aron- ja erämaan-kukat liikuttamat
meitä. Kun minä noukin mihkosen kukkia Norderney'n hiekka-
särkiltä, piti ne minulle aina pienen saarnan. Mutta nämät
Pohjoisimman lumen tukat puhuimat mietittin mahtalvammin.
Ne heritttimiit törmissäni tiitoslauluu ijiiisen auringon ihmeel-
lisestä moimasta, ihmeitä tekemästä Kristuksen rakkaudesta, joka
kylmimpiinkin sydämiin, joissa jo kaikki näyttää joutuneen huk-
kaan, kuitenkin moi saada uskon, toimon ja rakkauden taimaalli-
sia ruusuja Puhkeamaan ja tenhomoimallansa sinne luoda kaik-
kia hymiit atvuja, nussii ennen kuolema ja toitvottomuus siitt-
ivät asuntoa.

Joka seuraa lesuksen Kristuksen emankeeliumeissa osoitet-
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tuja jättiä, hän woi astet askeleelta nähdä silmillänsä, mitä
minä tässä sanon, tarkastelkoonfta hän sitten Kristusta Si-
monin ivieraspidoissa tahi Kapernaumin kaduilla tahi ristin-puussa (Luut. 7: 36—50; Luut. 23: 39-43). Mutta Juma-
lan kiitos se, joka tätä kirjoittaa tvoisi pohjanseudun kukkain"
niinellä kertoa monta ihanaa ja liikuttamaa kertomusta. Mutta
hän ei tahtonut sitä tehdä, sillä onpa todellakin aika lyhyesti
lopettaa tämä pitkä luku. Parempi onkin, että lukija
omalla kokemuksella hankkii itsellensä semmoisia ker-
tomuksia. „Suloinen on armeliaisuus hädän aikana, ikään
kuin slldepilmet tuimana aitana" — Jesus Syrak kirjoittaa 35
lum. 20 w< Minä en tiedä, ratas lukijani, mitä sinä ajatte-
let llpotryfeista, ja mitä minä niistä ajattelen, se ei tuutu tä-
hän. Mutta se on marina, että jos sinä moimiesi takaa pidät
huolta sen toteuttamisesta, niin olet sinäkin löytämä, mitä Nor-
denskiöld löysi, nim. pukkia lumesta", ja mielä senmoisia kuk-

kia, jotka omat lakastumattomia ja jotta lakkaamatta leivittäiviit
tuoksuansa sinun ympärillesi miimmeisen lopun suurena valmii-
na. (Matt. 25: 32-40.)

Oletko sinä KälMttjNljt?

I. „Pittitii!" tahi „ala!" -?

„Useimmat Englannin kristityt yllyttiiwiit itsiiinsii ja
muita sieluja kääntymään unhottaen, että käännytys on Juma-
lan työ; — Saksan kristityt taas laulamat aiman hupaisasti:
„Fahre fort! Fahre fort!" eiwiittii ollenkaan lvälitit siitä, omat-
ko he koskaan päässeet alkuun." Niin sanoi minulle mies,
joka perinpohjin oli tutkinut sekä Saksan että Englannin kris-
tillisyyttä. Peljättiiivitii on, että monet englantilaiset ehkä te-
kemät käännyttämisen käsitteen pintapuoliseksi, maalliseksi ja li-
halliseksi ja antamat sen ilmaantua muutamissa uhreissa, te'<
oissa, toimissa ja kieltiiymisissii. Mutta saksalaiset edellyttä-
mät, että se on jo tapahtunut, mikä kuitenkaan säännön mutaan
mielä ei ole tapahtunut, eiwättä siis sillä tawoin pääse alkuun-
kaan. Tätä tarkoitti minun ystitlviini, ja epäilemättä siinä on-
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lien hywin paljon totta. Minä hämmästyin kuullessani ihmis-
ten pelastusarmeijan lawalta tahi muissa herätys-kokouksissa,
joissa kitlvin, ihmeen tyyneesti sanowan: „I am Bav6d" („minä
olen pelastettu") pilisestii saakka, kymmenen pätwää takaperin,"
aiwan niin kuin me kerromme: minä olin eilen faunassa ja
pesin itseni puhtaaksi kiireestä kantapäähän saakka. Kaikkialla
äißß6ntor'ein kesken puhutaan ihmeen yksinkertaisesti Käänty-
neistä" ja Kääntymättömistä."

Kyllä minä tiedän Saksassakin olewan senmoisia seuroja
Vupperthlllissa ja sen seutumilla. Siellä saa ehkä kuulla tar-
japitan oikein ilosta loistamin silmin tertoman: „Eilen punaista
lehmää lypsiiissiini tulin uudestasyntyneeksi" — ja tuo rää-
tälin-sälli tuolla moi aiman tarkalleen sanoa, että hän tuli
kääntyneeksi liihetysjuhlassa N:ssii pastori M:n rukouksen aika-
na. Jospa nyt otllksuisttin jotakin todella sisällisesti tapahtu-
neen heidän mielessänsä ja ettei mitään petosta satnnnaisen
tunteellisuuden johdosta tulisi kysymykseen, niin erhettymiit kum-
minkin nämät ihmisparat suuresti ja kauheasti puhuessaan ikään
kuin kaikki olisi siinä. Oikeastaan on asian laita senlainen on-
nellisimmassatin tapauksessa, että jymä, josta sitten kaikki kas-
maa, on masta kylmetty. Kristillisen elämän elimellisen
luonteen käsitys, sepä se juuri puuttukin Englannin äißß6ut6r'-
etltii (puhumattakaan pelastusarmeijasta), niiltä Saksan seu-
roilta, joihiu metodismi on päässyt maikuttamaan; näiltä puut-
tuu käsitys kristillisen elämän elimellisestä luonteesta, josta
Kristus alinomaa huomauttaa, kuinka se Vähitellen kehittyy kas-
lvullisuuden järjestyksen mnkaan.

Kuitenkin on asian laita Vielä pahempi, kun kirkon kiisi>
tyksen mukaan hurskaat ihmiset yksinkertaisesti edellyttämät ole-
mansa kääntyneitä. Ei edes papit, ei oikea-uskoisetkaan
papit saa edellyttää sitä. Ollessani lapsi katsoin minä itsesel-
tviiksi, että pappi olisi täydellinen kristitty. Mutta se mieli-
pide oli lapsellinen; ja „sitten kun minä mieheksi tulin, hylkäsin
minä lapselliset". Kääntyminen ei suinkaan ole semmoinen asia,
jota kiimisi ttsestiinsii ymmärtäminen. Ainoastaan sen ivasta-
kohta se on, jota itsestänsä kiiypi ymmärtäminen, sillä täiinty-
minen ei ainoastaan käy yli maan mielitpä mastustaakin Man-
han luontoa. Huolimatta kasteesta, kirkollisuudesta, oikea-us-
toisuudesta, yhdistyspuuhista, puolue-innosta, huolimatta Ju-
malan armon moninkertaisista kokemuksistakin, moi aiman hymin
olla kääntymätön. Voipi kyllä olla kääntynyt moimatta mai-
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nita aikaa, hetkeä ja paikkaa, tietämättä mitään niin kutsutusta
parannuksen taistelusta, puhumattakaan parannuksen suonenive-
dosta — aiman hymin sopii olla kääntynyt moimatta siitä pu-
hua mitään merkillistä, — mutta kääntynyt ei moi olla olematta
todellakin kääntynyt. Minä tarkoitan, että kääntymisen on täy-
tynyt tapahtua joko toisella tahi toisella tawoin, muutoin sinä
et ole kääntynyt. — Epäilemättä kääntyminen apostolien aikana
tuli paljon sellvemmin niikylviin kuin useimmissa tapauksissa
meidän aikanamme. Niiden ihmisten töissä ja toimissa, jotta
pakanoista ja juutalaisista muuttuiwat kristityiksi, oli muutos
jokaisen lvaikka kuinkakin lyhytnäköisen silmissä piiiwiin selwii.
Mutta tähänkin aikaan pitää seuraatvu lause kääntyneistä paik-
kansa: „Te olitte ennen sen ja sentalttaiset — nyt ollette te
käännetyt teidän sielujenne paimenen ja piispan tykö." — Mei-
dän on itsissämme täytynyt kokea armon uudistamaa lvoimaa;
meidän elämämme keskustan, koko meidän ajatuskantamme ja
mielemme, meidän elämänsuuntamme ja maailmankatsantokan-
tumme on täytynyt suudu uuden suunnan, määrääjänä täytyy
meillä todellisuudessa olla jonkun ijankaikkisuuden pää-
määrän luonnollisen maailmanmielen sijasta. Meidän on täy-
tynyt joutua riitaan ajan- ja maailmanhengen kanssa, muussa
tapauksessa me mielä sitä pidämme armossa. Tämä riitaisuus
moi tosin tapahtua miihin erin; se moi tapahtua pitkän ajan
kuluessa askel askeleelta, mutta tapahtua sen täytyy. Ia itse
asiassa ei ole mitään eroitusta, kuulutko sinä „ihanain sielujen"
tahi Pahojen luonteiden" joukkoon; eroitusta ei ole, oletko sinä
koko elämäsi ollut kunnon mies, ivai majonnut aina kurjaksi
roistoksi saakka. Pietarin ja Johanneksen täytyi kääntyä aiman
samoin kuin ristissä riippuman pahantekijän, ja Betaniam Ma-
rian aiman samoin kuin Maria Magdalenankin. Tosin pis-
tää kaikkien silmiin enemmin, kun semmoiset ihmiset kääntyivät,
jotka omat eläneet tehden suuria syntejä tahi joiden koko olento
on ollut hymin »vastenmielinen. Pelastus-armeijan mäen, jotka
ehkä mielä neljätoista päimiiii sitten olimat botsaajia, juoppoja,
markatta ja huorintekijöitii, oli helppo selittää jokaiselle, että he
nyt olimat „käiintyneet". Mutta siinäkin missä maalliset ih-
miset lihallisilla silmillänsä moimat huomata ainoastaan kiitosta
ansaitsemia asioita, ja etenkin niissä ihmisissä, jotta aina omat
huomanneet itsissiinsii maan tiitettämiä puolta, täytyy heidän
oman itsensä keskustan, heidän oman itsensä perin pohjin
muuttua.
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Ei kellään ihmisellä ole rauhaa, jottei hän sitä ole tai-
maasta saanut, sillä ei kukaan tuo rauhaa mukanansa tullessansa
tähän maailmaan. Tuo tärkeä kysymys: „Onko minussa rauha?
Olenko minä armon osallisuudessa? Olenko minä kääntynyt,
olenko uudestasyntynyt?" tunkeutuu sen tähden kuhunkin sydä-
meen, joku ylipäänsä ei ole tullut totuudesta mätiä pitämättö-
mäksi. Kysyessiist: „Oletto sinä kääntynyt"? heität tulitetäleen
ihmissieluun, ja se jolle sinä tämän kysymyksen teet, ei siitä
niinkään helpolla pääse lvapaaksi, kiukkuilkoon maikka kuinka
hurjasti sen tähden. Minä tiedän yhtä hymin ja ehkä parem-
minkin kuin useimmat lukijoistani, kuinka häpeällisesti senlaisia
kysymyksiä on määrin käytetty. Vielä muistan minä, kuinka
muuan seppä Kronenbergissa minua hymin fariseuksen tawoin
tutkisteli: „Herra kandidaatti. Te aijotte huomenna saarnata
meidän kirkossa; oletteko myöskin ottaneet mukaanne kastetodis-
tuksenne?" Sillä hän tarkoitti, moisinko seurakunnalle todistaa
olemani kääntynyt. Kun mina seuraamana ftäilviinii otin sepän
lauseen johdannoksi saarnaani mastustaakseni niitä, oli tappioni
Maalissa marina. — Ia useinkin on suuressa seurassa toiselta
puolen pöytää minulta kysytty: „Kuinka on teidän sisällisen
elämänne laita?" tahi „Oletto saanut syntisi anteeksi?" tahi
muuta samanlaista. Aiman mannaan on tämä sopimattomasti
tehty, marinaan on hengellistä hiipeämättömyyttii muitten läsnä
ollessa sillä latvoin raaasti kostea toisen sydämen taittein py-
himpään. Kunkin tulee ajatella, outo hänellä oikeutta ja kutsu-
musta tällä tawoin tutkistella toista. Mutta sinun itsesi
tulee sitä useammiu, rehellisemmin ja watawammin
itsellesi huomauttaa täta kaikkien kysymysten kysy-
mystä. Minulle olikin näistä kysymyksistä, niin sopimattomat
kvin ne olilvatkin, kuitenkin pysywiiistit siunausta.

Metodismin lvoima ja oikeus riippuukin siitä, että nämät
kysymykset yhtämittaa kuuluivat sen piiilviijiirjestykseen. Ktrkon
tvotmattomuus ei ole lvähemmiiksi osaksi tullut siitä, että se ai-
wan litan paljon on sysännyt syrjään tämän suuren kysymyk-sen kirkollisuuden ja oikea-uskoisuuden kysymyksien tieltä. Mutta
kiiäntymistysymys ei ole metodistinen waan raamatullinen, ja
se koskee omantunnon sylvimpiii puolia. Se tvastaa ihmisen
joko seltväii tahi epiiseltväii sisimmäistä halua. Metodistit owat
waan litankin usein teroittaneet mieliin tätä seikkaa »vääristetyllä
ja yksipuolisella, taivalla. Se on kääntymisen tehnyt yhden-
muotoisetsi unhottaen Jumalan teitten ja sallimusten rikkauden.
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Mutta tämä Väärinkäytös ei saa meitä estää tunnustamasta
itse totuutta minkä se sisältää. Ia jottemme me kirkon jäsenet
pidä silmällä tätä totuutta, niin joutuivat juuri ijankaikkisuutta
jllnoowat sielut metodismin haltuun. Mutta kun tuo suuri
joukko sitvistyneitä meidän kansastamme sallii uskonnon alalla
Vietellä itseänsä kaikkea ilmestystä wastaan sotiwaan vapaa-
mielisyyteen" ja tällä tawoin on joutumaisillaan nykyaikaisen
panteistisen pakanuuden maltaan, — kun edelleen kirkosta lvie-
raantuneet kansanosat (etenkin kaupungeissa) majoomat törkeään
materialismiin, — kuuluu toiselta puolen hymintin tärkeitä ääniä,
jotka »varoittamalla pasuunan-äänellä muistuttamat, että kristil-
linen seurakunta uhkaa joutua metodismin saaliiksi. Minä en
ole seudultani tilaisuudessa tarkastamaan, syystäkö lvai syyttö-
mästi metodisteja muistutetaan „laskemasta merkkojansa toisen
kalameteen" ja saattamasta juuri muunkirkon uskollisia ja rehel-
lisiä kristityttä luopumukseen. Eipä minua, Jumalan kiitos,
ole pantukaan sitä tuomitsemaan. Mitäpä hyötyä onkaan rii-
telemisestä? Tosi-asia on se, että ne saarnaajat, jotka loista-
milla Mareilla kuivaamat noita suuria ivastakohtia, syntiä ja
armoa, ja ankarasti teroittamat mieliin sanaa päiintyminen"
ja kääntymisen tietä, menneen ja nykyisyyden malttamatonta
Mllstatohtaa, ja maailman ja lesuksen seurakunnan mastakohtaa,
että ne säännöllisesti tekemät mahtaman maikutuksen ja että
heidän mielipiteellänsä on suuri malta. Eitä tätä somi sanoa
ainoastaan alhaisen ja siwistymättömiin wiiestön suhteen! Et
suinkaan, maan professorin ja emerstluutnantintin omaantuntoon
on kirjoitettu, että he omat kuoleman omat, niin taitan tuin
he eiwät ole tulleet kuolemasta elämään. „Kuolemasta elämään"
on päällekirjoituksena kaikelle mikä elämän nimeä ansaitsee. Tä-
hän suuntaan tulee siis saarnankin lvaikuttaa. Meinen sylviille
mattuttlliva herätys se meille on tarpeen. Voi kirkkoa, jos
se on totta mitä, eräs nerokas lahkolainen kerran minulle sanoi, ni-
mittäin: „Useimmat maankirkon papit eiwät lainkaan haluaisi
herätystä; se saattaisi heille litan paljon epämukalvuuksia".
Minä en tahdo uskoa, että tämä useimpien suhteen on totta;
mutta ompa sekin jo surkuteltatvaa, että todella hurskas ja
wielä maailmaa kokenut mies woi ajatella senkaltaista.

Me emme saa kuumilla metodismin knuhukuivaksi, ennen
kuin olemme omistaneet omaksemme sen sylviin totuuden, minkäse sisältää. Kaikessa tapauksessa on Englannin lvaltiokirkko 150
lvuotta sitten pelastunut perikadosta John Wesley'n, melodis-
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min perustajan, kautta. Senpä tähden tämän, kerran niin wi-
hatun ja »vainotun miehen muistopatsas seisookin >V6Btiuinßt6r
_^dli67'ssä keskellä kaikkia muita, jotka owat Pystytetyt Englan-
nin kansan suurimpain henkien muistoksi. Sallikoon Jumala,
että hän, huolimatta kaikista hänen epäilemättömistä mielettö-
myyksistiinsä ja ltikanaisuuksistllnsll, meilläkin saa oikeutetun ase-
mansa! Tahi (mainitakseni suuremman nimen) että apostoli
Pa aiv ali saisi oikeuden mahtamalla kysymyksellänsä „Oletteko
te saaneet Pyhän hengen?" ryhtyä meidän sydämiimme.

Mutta tämä kysymys liittyy eroittamattomasti toiseen:
„Oletteko te todellakin tehneet parannuksen?" „He
is dör de hohle Stroote," sanoiwat eräät henkilöt kotiseu-
dullani Reinin tvarrella niistä, jotka heidän mielestänsä ottivat
tehneet parannuksen. Ia todellakin, tämä sotatie on.

2. Semmoinen josta kukaan ei woi säästyä.
Kuten siemenjylväkiiiin ei saa eloa kuolematta, niin ei ole

mitään lapsentilllll Jumalan luona, eikä mitään iloista armon-
tilaa ilman symiiii parannusta. Nyt on julktnen salaisuus,
että „kullnonkin kristittyjen" joukossa on maan muutamia, jotta
oikein sydammen pohjasta moimat iloita lvapahtajastcmsa, jotta
sanan kauniimmassa merkityksessä elämät uskostansa, — maan
muutamia, jotka häiriytymättä mistään, mikä tapahtuu heissä
tahi heidän ympäristössään, moimat todistaa: „Me tiedämme
lähteneemme kuolemasta elämään"; muutamia, jotka yhtämittaa
rohkeasti maeltamat armo-istuimen eteen saakka.

Jos asian laita on niin (ja niinhän se on!) silloin moi
suurin syy siihen olla maan perinpohjaisen parannuksen
puute. Kyllä minä hymintin tiedän, että pannaan toto joukko
esteitä uskonrohkeudelle, ja mitä tämän suhteen sanotaan,
on hymintin perustettua. Etenkin huomautetaan, että moni
kristitty jossakin asiassa mastustaa Jumalan hengen
kuritusta, että he esim. eiwät tahdo antaa anteeksi jollekulle
yksityiselle ihmiselle tahi etteilviit he tahdo heittää jotakin pahaa
tapaa, tahi he eiwät tahdo tunnustaa jotakin tvanhaa syntiä.
Mutta Herran henki woi puhaltaa ainoastaan silloin, kun hä-
nelle jättää toto sydammen lllvaimen eitä säilytä mitään salaista
lokeroa omalle tvarallensa. — Sanotaanpa wielä täydellä oikeu-
della, ettei monta kristittyä tule iloon jarohkeuteen ihmisten-
pelon tähden. Epäilemättä on tämä paha tauti. Sinä et
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eniiiin tunnusta ystitwäksesi senlaista thmtstii, jota ainoastaan
salassa ja kahden kesken tahtoo olla ystämiisi, mutta joka tois-
ten seurassa tahi ainakaan mihamiestesi joukossa ei tunne sinua.
Tosin ei Jesus tarkoita luotaan Nikodemusta, mutta hän kään-
tää pois kasmonsa siitä jota tahtoo jäädä Nikodemutsetsi. Mei-
dän aitanamme rumetaan yhä kauheammassa määrässä pakanain
taivalla elämän turulla pilkkaamaan niitä, jotka pitämät armossa
emankeeliumill syntisten mapahtajasta. Joka meidän aikanamme
ei tahdo mitään kärsiä mapahtajansa tähden, hän moi pian kir-
joittaa kristillisyydellensä kuolemantodistuksen.

Wielä on usein malitettu löytymän hywin monta kristit-
tyä, jotka kyllä tahtomat iloita sen lohdutuksen matossa, jonka
Kristus antaa, mutta jotka eiwät tahdo uhrata mitään, ei ra-
haa, ei aikaa eikä lvoimaa Herran asian hylviiksi. Tosin owat
senlaiset sielut pahassa wanteudessa. Minä kirjoitan wielä eri-
tyisen litun siitä, että hän, joka elämänsä meidän tähtemme
uhrasi, tahtoo myöskin että me uhraamme elämämme taisteluun
ja työhön hänen lvaltakuntansa hylviiksi. Kuinka monta tulee-
kaan sitten ivasta henkensä puolesta iloiseksi ja ivavaaksi, kun
hän todenteolla Herran asian hytviiksi kantaa uhria, jotka todel-
lakin cmsaitsewat tämän nimen, ja lakkaa elämästä waan omaa
itseänsä warten.

Mutta eiköhän näillä kaikilla armontilan esteillä ole seli-
tyksensä yhdessä ainoassa peruspaheessa, sillä minä tarkoitan,
että juuri rehellinen parannus se puuttuu? Woi kum-
minkin, me emme woi pitää tätä asiaa tarpeeksi suuressa ar-
tuossa! Nykyään kuulin minä puhuttatvan minun läheisessä
yhteydessäni olewan kristityn kuolemasta. Se oli mies, joka
ankarammin kuin tuhannet muut oli tuominnut itseänsä. Kui-
tenkin sanoi hän nyt kuollessansa katkonaisin lausein: Woi, woi
ahdasta reikää! Reikä on niin ahdas niin ahdas;
paksu jiirkeiletvii Pää ei tahdo päästä liitvitse ja laitti
maailman mattatampsut, joihin on taswanut tiini, eiwät tahdo
päästä liitvitse kunnianhimo, sääty-ylpeys, sitvistysylpeys!"
Onpa kylläkin reikä (tahi, kuten »vapahtaja sanoo, portti") ah-
das. Warotaamme me ettemme hengessiimme ole kaslvaneet
tiini mihinkään, mikä ei woi päästä liiivitse!Mutta lukemattomat hurskaatkaan ihmiset eiwät ole huo-lissaan siitä, etteiivitt he ehkä pääsekään liitvitse. Synnin
tuska on kristillistenkin ihmisten kesken hywin harwinaista.
Ilma meidän aikanamme on täynnä materialismia ja natura-
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lismin. Ne, joilla on sanan-lvalta elämän turulla, owat aitaa
sitten kirjoittaneet sanat „synti" ja „welta" satukirjaan. Se ei
luonnollisesti ole niiden laita, jotta wielä owat „jumalisia".
Mutta minun mielestäni näyttää aiwan litan laimea Inmalan
tulva saanen tvättan hurstaittenkin kesken. Jumalan »vanhurs-
kautta, pyhyyttä ja majesteettia otetaan litan wähän lukuun.
On litan pian päästy nauttimaan rakkautta ja armoa, niin
että niitä ei oikein käsitetä. Palsami ei paranna märkää sisäl-
tämää haamaa, koska lääkäri ei ole leikannut »veitsellänsä tur-
peeksi sywiiitn.

Jos tarkastelemme suuria malliksi kelpaalvia henkilöitä,
joissa armon yltäkylläisyyden riemu on niin sanoakseni muo-
dostunut ruumiilliseksi (tässä ajattelen minä Paalvalin, Augus-
tinuksen ja Luteruksen kaltaisia), niin huomaamme me heidän
tulleen jumalallisen ilon ftuimiipaisteesen ainoastaan parannuk-sen pimeän hclmetin kautta. Melkeinpä käsittämätöntä on, että
pyhän Augustinuksen „Tunnustuksien" kaltainen kirja olisi moi-
nut ilmestyä nykyisessä kristikunnassa; melkeimpit käsittämätöntä
on, että jonkun nykyajan runoilijan kanteleesta möisi kajahdella
senlaisia lvirsiii kuin nämät: „Sinnn tykös, Herra, tulen Ia
huudan symiiss' maiivass" taikka „AH tunne kulkenen, Kas tus-
kan tuntenen". Meissä kaikissa on se heikkous, että me mie-
luummin tuomme niitä puolia synnistä, jotka maikuttamat sen,
että se näyttää enemmin sairaudelta ja heikkoudelta kuin pa-
heelta ja synniltä Jumalaa wastaan. Me olemme litan lvel-
tot miettimään Jumalan lvihaa synnin tähden. Ia kuitenkin
perustuu kaikki, mitä kärsilviillisin ja htljaisin ihmislapsista on
puhunut, siihen, että meidän sydämemme, ihmisten sydämet
(ei muutamat waan laitti ihmissydiimet) owat perin turmel-
tuneet (Matt. 15: 19). lesuksen liituttawan kauniit sanat,
jotka uhkuivat paljasta laupeutta, minä tarkoitan sanoja: „IH-
misenpoika on tullut kadonnutta etsimään ja lvapahtamaan", —

juuri tama sana onhan se toiselta puolen niin kauhean ankara
ja kaiken inhimillisen loiston mitättömäksi teketvii. Kadotettu
— jokainen ihminen luonnostansa kadotettu! — woi kuinka kau-
heata tämä onkaan! Kadotettu ei ole se jota on laannut ole-
masta, ivaan mitä on tullut pois siltä paikalta, mihin se oike-
astaan kuuluu, ja mikä sen tähden ei täytäkään tarkoitustaan
ja siten joutuu perikatoon. Vihkisormus on hukassa, kun se ei
eniiitn ole aivion sormessa, eikä siis omassa paikassaan. Olkoonse waan wielä olemassa; se on yhtäkaikki missä se on, ei sen tiih-
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den tute paremmaksi, waan se hukkuu likaan. Se on aiwan kuin
sitä ei olisikaan olemassa, kunnes se jälleen löytyy. —Lapsi on
hukassa jouduttuansa pois äitinsä huostasta. Koska se eniiän
ei ole hänen huostassaan, on se onneton; se näkee nälkää ja
Janoa, se joutuu turmiolle, aiwan kuin se olisi kuollut, maikkase elää. Mutta samoin kuin sormus kuuluu sormeen ja lapsi
äidin sydämeen samoin kuuluu ihminenkin Jumalalle. Hän on
hukassa, koska hän ilman Jumalala menee omia teitänsä, —

sen tähden on hän onneton, rauhaton ja toitvoton, kaikki hänenVoimansa, lahjansa ja taipumuksensa kaswawat hoidotta ja me-
newiit pilalle. Kunkin, joka haluaa päästä rauhaan, tulee ensin
lunnustaa olelvansa hukassa, olkoonpa se kuinka arwoa alenta-
waa hylvänsii. Ottoonpa se sitten hänen korkeutensa tahi joku
köyhä Lazarus, — kaikkien täytyy pysähtyen prjantappuroihin
takertuneen" karitsan ääressä Vedet silmissä tunnustaa: Minäse olen, Herra Jesus armahda minua, irrottu minut, Vapahda
uninut, muutoin olen minä hukassa!

Niin on nyt meidän laitamme, ja eivankeeliumin saarna
Wpi Vaikuttamatta taikka se tekee haitallisenkin Vaikutuksen,
jottei tätä ole ensin saarnattu. — Mutta ei sen tähden tar-
ivitse asiassa mennä liiallisuuksiin. Ei mikään ole niin paha
kammottamaan rehellisiä parannuksen tieltä kuin liioiteltu
kertomus ihmisten kurjuudesta. Siis pitää karttaa semmoista
hirweitten sanojen käyttämistä, knin seuraawat owat, joita olen
useastikin kuullut innokasten parannussaarnaajain länsnivån:
„Ihmisten olemus on syntia". Jos tama on totta, on
ihminen perkele; silloin Jumalan kaikkiwalta (mielettömästi pu-
huen) ei ole kyllin tvaltalva häntä pelastamaan. — Ei saa myös-
kään kieltää ihmisolennon kauniita puolia; ei suinkaan, waan
niitä tulee tuumilla halukkaasti, erittäinkin tuota armeliaisuuden
puolta, joka monessakin on niin liikuttamalla taivalla kehittynyt,
tuota sylviiii rakkauden ja yhteyden halva, joka piilee melkein
jokaisen ihmisen sielussa, — tuota liikuttamaa taistelua, jota
luonnollisetkin ihmiset usein taistelemat mapautuatseen itsekkiii-
syydestii ja lihallisuudesta ja kohoutuakseen lähemmäksi todellista
ihmisihannetta. Mutta juuri silloin saa ja täytyykin sitä ma-
tamammin todistaa, että kaikista ihaninkin on kuitenkin kauhe-
asti tahrattu, niin urhollisimmankin sotilaan mihdoin täytyy
masentuneena malittaa: „Woi minua ihmisrauttaa, kuka mi-
nut mapahtanee?" että kaikista hymistä taipumuksista ja liiku-
tuksista huolimatta itsekkiiisyys sydämen pohjassa kumminkin saa
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alinomaa uusia Voittoja, että meillä siis ainoastaan itsiimme
turtvautuessamme ei ole Vähintäkään toilvoa koskaan Voida tart-
tua pikkuseenkaan Jumalan Viitan kulmaan huudahtamatta Esa-
ian kanssa: „Woi minua, minä joudun hukkaan!" — että mei-
dän ja Vapahtajan Välille atvautnu niin letveii, syivii, niin
pohjaton juopa tuin ajatella woi, etteitii toto ihmiskunnan alalla
löydy ainetta tämän juoman täyttämiseksi. Sanalla sanoen:
autuaana (eli Jumalan kanssa yhtä) oleminen, on ja tulee ole-
maan ihmiselle mahdotonta, jottei hänelle ja hänessä tapahdu
Jumalan armon ihmettä.

Johda ne sitten, jotta tämän ymmärtämät Golgatan ris-
tin juurelle, jota on niin synkeä ja salaperäinen ja kumminkin
murretuille sydiimille malaisee jumalallisen autuuden paljastetun
istuimen. Selitä heille sanat „Eli, Eli"; osoita heille, että maail-
man solvitusuhri täällä on täytetty, että maailman synnit täällä
hiitviiiä tjiiisen rakkauden fymyyteen tkiiiin kuin kipinä lainehti-
maan mereen. Älä pelkää, että nämät ihmiset, joiden sydämistä
meri wuotaa,kammoowat tämän ihmeen ihmeellisyyttä. Piiin-
wastotn he kammoksuistlvat jottei se, jonka tulee kohottaa koko
maailma saranoiltansa ja tehdä heidät itsensä todellisiksi Juma-
lan lapsiksi, olisi ihmeellistä. Selitä heille ristiä ja opeta heitä
astumaan sen luokse rukoillen tunnustain: „Sinii, Jesus, olet
täyttänyt maailman syntein soivituksen, sinä olet minunkin syn-
tini sotvittanut. Me ylistämme sinun armoasi, että me olemme
pelastetut."

Joka tämän uskoo, se saa rauhan; joka tämän uskoo, tu-
lee Jumalan lapseksi; joka tässä Pysyy tiini, se jiiiipi armon
osallisuuteen. Mutta samalla tuin tässä pysyy tiini, kytenee
myöskin kaikkiin hylviin töihin. Usko ja pysy lujasti^
huolimatta perkeleestä ja maailmasta, kaikesta miltä silmiin
näyttää, lvakatvasti siinä kiini, että sinä olet tvapahdettu
etteikii kukaan woi sinua temmata pois lesuksen kädestä. Voi,
kuinka monta todellista kristittyä tuo tässä alinomaa esiin tai-
ten näköisiä ehtojansa ja esteitänsä, kysymys- ja ajatus-merkke-
jänsä; he sanomat: „Mutta minä en tiedä mitään lesuksen
rauhasta". (Ia todella outin ihmisiä, etenkin hermotautisia^
joidenka sielunlvoimat omat aina sidotussa ja kärsimässä tilassa).
Toiset sanomat: „Mmii en edisty taistellessani syntiä mustaan;
minä en moi huomata pyhityksen edistymän itsessäni". (Ia
tosin kyllä rehellisetkin kristityt omat monet »vuodet samalla as-
teella ja koettamat turhaan ponnistella päästäkseen irti, maikka
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toiselta puolen taas suurin edistys tapahtuu siellä, missä sitälvähimmin huomataan). Mutta olkoon tämän asian laita kuinka
hymänsä; sano sinä näille rehellisille sieluille, että he mielä omat
la'in orjuudessa, kun he mittailemat armontilaansa edistyksensä
mittarilla; —sano heille, että he hiipiiisemät mapahtajaansa
ja hlllmeksitvat hänen uhriansa epiiillessänsii, totto hän täyttää
tekonsa heissä. Sano heille, ettei heidän tunteillansa ja mie-
lellänsä ole mitään tekemistä kysymyksessä oleman asian kanssa.Sinun puolestasi syntiä enitiin ei ole olemassa, jos sinä todel-
lakin tahdot ett'ei se enitiin ole olemassa. Salli lvapahtajan
ainoastaan olla, mitä hän tahtoo olla ja mitä hän
on! Meidän ei tartvitse muuta tehdä tuin katsoa Kristukseen,
ylistää häntä ja atvata kaikki sydämemme akkunat ja olvet hä-
nen kirkastamalle ja uudistamalle matollensa.

Tämä on se tie, jota lvie iloiseen, itsenäiseen, mapaasen,
kolo elämän mallaamaan ja hallitsemaan kristillisyyteen. Ia
kun asiat niin omat, silloin ei tule esiin ainoastaan „oikeat
uskonhedelmitt" (joista Johannes Kastaja puhuu); eipä suin-
kaan, silloin tapahtuu mielä suurempiakin, sillä Hengen he-
delmät (Gal. 5: 22) tulemat täällä ilmi taimaallisessa iha-
nuudessaan. Pelastus-armeijan kokouksissa (olipa niissä kuinka
paljon surun ja mihan syytä hymänsä) tulin minä kumminkin
johonkin määrin kateelliseksi, kun nämät kummalliset miehet ja
naiset esiintyilviit innolla kertoen, että heillä nyt joka päimä oli
lämmintä ruokaa, että mainiolla ja lapsilla oli siistit maatteet
yllä, että heidän akkunansa olimat kirkkaat ja läpiniikytvitt, sen
jälteen kun he olimat liittyneet pelastus-armeijaan. Tosin kyllä
pöytä puhtaine liinoilleen ja höyryiilvine soppalautasineen, »vil-
lapaita ja reijiitön nuttu, tutkaat akkunanruudut ulkopuolella
kukkimille kasmineen, ei ainoastaan ltasta maan myöskin kai-
kesta sopimattomasta puhdas paita, — kaikki tämä ei ole mikään
kristillisen elämän todistus, kaikkea tätä moi olla ilman kristil-
listäkin elämää. Mutta missä ennen ainoastaan tämän »vas-
takohtaa oli nähtiimänä, ja nyt kristillisyyden kautta muutos
parempaan on tapahtunut, — ompa silloin jo tämäkin jotakin
suurenmoista. Jottei se olekaan mikään oikean kristillisyyden
todistus, niin on se ainakin heränneen elämän todistus. Nä-
mät ihmiset moimat kumminkin kertoa jotakin mitä
Jumala on heille tehnyt, senjiilkeen kun he olimat alkaneet

kääntää kasmojansll hänen aurinkonsa puoleen. Ia sanottakoon
mitä hymänsä; missä elämää kristillisyyttä on, siellä täytyy
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myös jotakin „tapahtua". Elämän tulee saada toinen muoto
ei ainoastaan sisällisesti waan myöskin ulkonaisesti. Vapah-
tajamme sanoo: „Katso, minä teen kaikki uudeksi!" Mutta
miljoonien hurskasten ja kirkollisten ihmisten elämä kulkee yhä
waan samaa laatua; aina waan samoja lauseparsia, samoja
tunnustuksia, samoja puolue- ja mahtisanoja, samoja kirkossa
ja ehtoollisella käyntiä, siihen wielä wähän yhdistystyötii, sillotn
tällöin pieniä raha-uhrauksia, mutta —mitään erityistä ei tapahdu.
Ei mikään enkeli sekoita sydämen lammikkoa, niin että sen Vesi
tulisi liikkeesen ja se itse tulisi tertveysliihteeksi (loh. 5). Ei
mitään palmpuu tee katkeraa Vettä makeaksi (2 Mos. 15).
Sillä ci ole milloinkaan hetkiä, jolloin sopisi sanoa: „Mmii
olen nähnyt Jumalan kaswosta kaswoon, ja minun sieluni on
Vapahdettu" (1 Mos. 32: 30). Eletään Vanhoista kokemuk-
sista, eikä uusia ääniä katu kanteleesta, kuten Ps. 116: „Sitii
minä rakastan, että Herra kuulee minun rukoukseni äänen".
On kyllä hetkiä, jolloin kumarrutaan katajan juurelle erämaassa
(1 Kun. 19), mutta ei Vapahtaja Voisi sanoa: „Mmii näin
sinut Viikunapuun alla" (loh. 1: 49). Mitä nämät kristityt
kutsuivat rukoukseksi, ei ole Herran silmissä rukousta, sillä hän
tahtoo sydammen uhria. Mitä nämät kristityt kutsumat „te-
oiksi", ne eiwät ansaitse tekojen nimeä, sillä niistä puuttuu Py-
hän rakkauden tuoksu. He laulamat kyllä: „Laupeutta olen
saanut kokea", mutta jos he rehellisesti tahtomat myöntää, niin
ei tämä tunnustus tuota heille iloa, ja sen tähden ei myöskään
heillä ole maltaa tehdä muita onnellisiksi.

On kyllä, Jumalan kiitos, poikkeuksia, jokseenkin monta
erinomaista poikkeusta. Ia etenkin meidän aikaamme eman-
keeliumi osoittaa enemmän kuin koskaan ennen maailman ma-
toksi ja suolaksi. Monta poikkeusta löytyy. Mutta merraten
niiden kristittyjen suureen paljouteen, jotka kutsumat itsiiinsii
kristityiksi, on niitä ainoastaan pieni luku ja ne omat siis
poikkeuksina. Joka tätä lukee, se ottakoon siitä maarin ja
antakoon tuon yksinkertaisen aiman litan nopeasti saamutetun
„I am 83V6äin" muuttua matamaksi omantunnon kysymyk-
seksi: „Olenko minä kääntynyt?" Ehkäpä hänen silloin käy
samoin kuin Manhan hurskaan kenraalin. Tämä oli omastaan
ja muiden ihmisten mielestä »vuosikymmeniä sitten kääntynyt.
Mutta muutamana aamuna, kun hän hartaushetkelliinsä luki,
mitä Luk. 15 lltnssa on kirjoitettu, pani hän raamattunsa kiwi
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sanoen kyyneleet silmissä: „Ehkäpii minun on jo aika to-
den teolla kääntyä!

Minen asewelwollisuus.
I. Pelastuminen antaa halua pelastamaan.

Tuosta maailman mainiosta Vindsorin linnasta, jota
kohoo korkealle ilmaan Themsin äyräällä olelvalla taltiolla,
olisi minulla paljonkin kertomista. Mutta minä Wien heti lu-
kijan ihanaan göötiliiiseen kappeliin ja pysähdyn heidän kans-
sansa wähäpiitöisimmän muistopatsaan ääreen, mitä siellä on.
Se on marmorinen tulva tviimmeisestä Hannomerin kuninkaasta
Irjö Vmnestii, joka ensin tuli sokeaksi ja sitten menetti kruunun-
sa. Tämän kuivan alla on katti raamatunlausetta. Edellinen
kuuluu: „Hiin on saanut lvaltakuunan, joka ei järistä taida";
toinen: „Swun walkeudessas, o Herra, me näemme lvalkeu-
den!" Olisin tvoinut ivailla ääneen ilosta riemuita taas näh-
dessäni, mitä niin usein ennenkin jo olin nähnyt, nimittäin
raamatun olelvan pohjattoman aarre-aitan, jumalallisen lohdu-
tuksen kailvannon, joka kaikkiin olosuhteisin lahjoittaa kalliimpia
helmiä ja joka ei koskaan kuihdu. Onhan aiwan kuin nämät
molemmat raamatunlauseet olisimat kirjoitetut erityisesti tuota
koma-onnistll ruhtinasta Marten, joka kolmen muosikymmenen
ajan maelsi pimeydessä ja jonka sitä paitsi täytyi menettää
kruununsa ja kuningaskuntansa? Me tahdomme mielellämme
toitvoa, että nämät Jumalan sanat hänen suhteensa omat käy-
neet toteen että hän on löytänyt kukistamattoman kuningas-
kunnan ja että hän Jumalan luomattoman maton säteissä nä-
kee maton, jota malaisee setä ruumiin että sielun. Kuitenkin
on tämä tomo meille kaikille malttamaton.

Silmät meille, Herra, anna
Waloasi näkemään:
Sillä suurin kurjuus oisi,
Ettei piiiväiis nähdä voisi! —

tämä on nyt meidän valituksemme. Ia joskin Jesus meille on
noussut maailman valkeutena, niin jää kumminkin vielä pal-
jon pimeäksi, kävellessämme kuoleman haamu yllämme täällä
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kuoleman maailmassa. Kuten öljywato näyttää himmeliltä taa-
sulvalon rinnalla; tulen taasuivalo heittää Varjon sähtöwaloon,
niin on ajan Valo näyttävä paljaalta pimeydeltä, kun kerran
ijankaikkisuuden aamurusko valaisee meitä, kun luomattoman
valon säteet muuttumattomassa taivaallisessa ihanuudessaan
ensi terran sattuvat meidän silmiimme. Mutta tama toivo on
meissä oleva silloin vaan elävänä, autuuttavana ilona, jos
me Jumalan koulussa täällä maan päällä päivä päivältä py-
rimme pääsemään taivaallisen Pilmiilvoiteen" osallisuuteen. Ei
mitään näytä olevan luonnollisempaa, kvin etta me käsitämme
itsemme, eikä kumminkaan mitään sen harvinaisempaa ole, ai-
noastaan niille se onnistuu, jotka joka päivä anovat taivaasta
valoa, rohkeutta ja nöyryyttä tunteaksensa itsensä. Jumalan
maailmanpelastutsen ajatusta, sen korkeutta ja syvyyttä, ci opi
tuntemaan kukaan, jota kerrassaan luulee tämän opin löytä-
neensä. Ainoastaan se, jota Paavalin kanssa rukoilee valais-
tuja järjen silmiä ja joka syvästi tuntee mielessään, etta „nyt
me näemme niin kvin peilistä tapauksessa", — hän ainoastaan
voi nähdä sen sydämellisen ilon, että yhä enemmin tähtiä ru-
pee nousemaan armon taivaalle hänen viehättyneen silmänsä
nähdä.

Mutta myöskään, kun on kysymys asemastamme maail-
maan, kun on kysymys töistämme ja toimistamme ihmis-
kumppaleimme kesken, ei rukous: „Anna minun nähdä" —

saa koskaan kuolla. Paavalin kysymys: „Herra, mitä tahdot,
etta minun pitää tekemän?" täytyy alinomaa uudestaan tulla
eläväksi. Sillä kristityn tulee todellakin tehdä jotakin maail-
massa, koska hän kerran on kristitty s. o. kun ja koska hän
on oppinut tuntemaan, mitä Jumala on tehnyt hanen hyväk-
sensä ja vaikuttanut hanen sieluunsa. Se, joka on kokenut
evankeeliumin voimaa, hänellä ci saa olla pienempää tarkoi-
tus-perää kvin maailman evankeloitseminen, — hänen täytyy
tulla lesuksen Kristuksen työmieheksi ja taistelijaksi. Jos me
itse olemme tulleet pelastetuiksi, tahdomme me myöskin, että
muutkin pelastuisivat, muussa tapauksessa me emme ole pe-
lastetut.

Tämä ajatus on hyvin esiin pistävä Englannin kristil-
lisyydessä. Tämän me olemme havainneet, ja epäilemättä on
Englannin kristillisyydessä useinkin se vika, ett'ei herätettyjä
sieluja tarpeeksi neuvota hiljaisuuteen ja yksinäiseen mietiskele-
miseen, vaan heti oikein tiihoitetaan pelastettuina voittamaan
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sieluja Vapahtajalle. „Sen, joka itse on pelastunut, täytyy heti
pelastaa muita" — tätä saa kuulla pelastusarmeijan upseerein
yhtä mittaa saarnaaman. Samalla tawoin on monien äißß6n-
t6»'ein laita. Tämä johtaa hywin usein monipuoliseen toimi-
miseen, joka ei ole hylvii, ja salainen Jumalan kanssa eläminen
jää syrjään huonosti salassa olelvain laillisten puuhain suh-

teen. Tämä piiytiinnöllinen kristillisyys" on hymintin usein
enemmin käytännöllinen, kuin se on kristillisyys, tämä poi-
mima usko" on jokseenkin usein lakitointa, asioimistointa, mie-
kasta käytännöllisyyttä, josta juuri usko puuttuu.

Saksalaisten kristillisyydessä on taas useinkin piiinmas-
tainen mikä. Meidän kansallinen luonteemme saattaa paraat
henget mystillisyyteen, mielistelemisiin, silosofiiaan, tieteellisyy-
teen ja tietoon. Epäilemättä ei ole ainoastaan meidän heikkou-
temme, maan myöskin meidän moimamme sillä puolen. Niinpä
onkin Saksan lumaluustiede kaikissa tapauksissa etemiimpi Eng-
lannin ja kaikkien muidenkin maiden jumaluustiedettä. Tus-
kinpa myöskään määrin sanottanee, että tamallisella Saksan
kristityllä on paljon perusteellisempi autuuden-opin käsitys, tuin
samoissa suhteissa olemalla englantilaisella, maitta jättimäisellä
on paljon suurempi pintapuolinen raamatuntaito. Kuitenkaan
ei kristillisyydessä ole oppi päii-asia, maan ne hedelmät, jotta
siitä omat seurauksena. Lause: „Rakastaa Kristusta on paljon
parempi, tuin tietää laitti" sisältää tumminkin, jos se oikein
ymmärretään, sanoen totuuden, tvaittei apostoli (Ef. 3: 19)
Luterutsen käännöksen mukaan sitä niin olisi kirjoittanutkaan.
Mutta rakkaus ci moi jäädä itseensä lepäämään, erittäinkin
täytyy siihen rakkauteen, joka ci ole enempää eikä lvähempiiii
kvin jumalallinen rakkaus, olla painettu jumalallisen rakkauden
merkki ja leima. Ia onko se sitten mitään muuta kvin tado-
tettuin etsimistä ja pelastamista? Jos Kristus Jesus todella-
kin on ilmestynyt meille erämaassa pelastamaksi paimeneksi,
uiin täytyy tämän paimenenkuman meissä myöskin ilmaantua.
Ilmestyköönpii nyt tällä paimenenkuma sitten etsimisessä, ruok-
kimisessa, johtamisessa, haaman sitomisessa tahi kurittamisessa
ja taistelemisessa, — ei missään tapauksessa moi jäädä toimet-
tomaksi siihen onnellisuuten, jonka se itse on saanut. Koska se
on rakkaus, niin se puolestansa ajaa ja patoittaa lahjoittamaan
toisille, mitä se itse on saanut mustaan ottaa.

Kun minulla nykyään oli englantilainen tapsi tastetta-
wana, sain minä tilaisuuden tutustua „?ra76r Lookissa"
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löytywiiitn Englannin taste-liturgiiaan. Paljon muun ohessa,
jota ei minua erittäin miellyttänyt, huomasin minä, että lapsen
seurakuntaan ottamisen ohjesääntö oli hämmästyttämän kaunis
ja moimakas. Se kuuluu näin: „Me otamme tämän lapsen

Kristuksen laumaan ja merkitsemme hänet ristinmerkillä todis-
tukseksi, ettei sen tarmitse hälvetä tunnustaa uskomansa ristiin-
naulittuun Kristukseen ja hänen merkkinsä suojassa taistella
syntiä, maailmaa ja perkelettä mustaan ja uskollisena Kristuk-
sen sotilaana ja palmelijana pysyä loppuun asti. Amen." Tämä
mastasyntyneen lapsen pyhittäminen „Kristutsen tunnustajaksi,
sotilaaksi ja työmiehetsi" on perin englantilaista. Mutta se ei
ole ainoastaan englantilaista maan myöskin raamatun mukais-
ta, että paikalla kasteessa Jumalan armoa makuutettaessa osoi-
tetaan Jumalan lapsen kutsumista ja asemaa mailmassa. Ei
tarmitse muuta kuin lukea yhtä apostoolista kirjettä joka pai-
kassa huomatuksensa, että Kristuksen opetuslapset, olkootpa
miehiä tahi naisia, olkootpa lahjakkaita tahi yksinkertaisia, rik-
kaita tahi köyhiä, — kaikki mainitaan apostolien työ- ja tais-
telllkumppaleiksi. Ia Jesus itsekin merkitsee joka paikassa ope-
tuslapsensa niin, että hänen tumansa tulee osoittautua heis-
sä, että hänen hylviit työnsä, hänen tekonsa tule ilmaantua
heissä ja heidän kauttansa, että heidän tulee seurata hänen jäl-
kiänsä. Tämä hänen mielensä muodostuu milloin lohdutus-,
apu- ja pelastustyöksi ja haluksi palmellen rumeta apuun maail-
man sisiillisessii ja ulkonaisessa kurjuudessa, — milloin taiste-
luksi meissä itsissiimme ja ympärillämme maailmassa olemaa
pahaa wastaan.

Ei siis woi tulla kysymykseenkään, että Kristuksen ope-
tuslapset olisimat laimeita, lewiiperiiisiii, welttoja ja päätänsä
kallistelemia ihmisiä, jotka yhtämittaa huokailemat ja maltttamat
syntejänsä, — että he tiihystelemiit tähtiä ja uneksimat ijan-
taiktisuutta, mutta ettei heillä ole halua ja silmiä tätä maail-
maa Marten ja tarkoituksiansa Marten tässä maailmassa. Piiin-
mastoin, Jumala tahtoo omissansa panna jota hermon, jota
»verenpisaran liikkeesen pyhän maltakuntansa työtä Marten; hän
tahtoo käyttää hylväksensä jokaista lvoimaa ja taipumusta. Ia
juuri se, että Herran seurakuntaan kuuluu paljaita lesukselleKristukselle alttiita työntekijöitä ja urhoollisia taistelijoita, juuri
se on olema kristinuskon totuuden käytännöllinen todistus. —

Ne ajat ornat menneet, jolloin kaiken hengellisen työn kirkon
alalla toimittimat ainoastaan siihen määrätyt, ja „maallitto-
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jen" tuli waan tuulla, totella ja maksaa rahaa. Tuo suuri
peritristillinen yleispapillisuuden aate on herännyt mahtaivaan
eloon uuden ajan kauheiden kärsimysten ja myrskyjen kestäessä.
Hukassa on nyt se pappi, joka ei seurakunnassansa hanki ja
saa apulaisia molempaa sukupuolta; hän lvaiftuu pian uupu-
neena ja masentuneena maahan! Jumalan ylistys, uusi hen-
gellinen kelviit on, suurten joukkojen luopuessa, herännyt eloon
oikeassa kristillisessä seurakunnassa. Herran kansaa kehoitetaan
nyt tuhansista saarnastuoleista lesuksen Kristuksen taistelijoina
tekemään työtä ja taistelemaan hänen waltatuntansa puolesta.
Eikä turhaan! Tosin pysylvät monet kristityt kiinni edeskin
päin »vanhoissa mielipiteissään ja ihmettelewiit, että heidän
muta kristittyinä tulee tehdä jotakin. Nämät, jotka elämät
jäljessä ajastansa, Vahingoittamat itsiiinsä ja marastatvat atkaa
ja lvoimaa taiivaalliselta kuninkaaltansa. Mutta ylipäänsä
moittaa yleisen asemelmollisuuden suuri aate yhä enemmän
alaa, ja loistamia jumalallisen rakkauden muistomerkkiä on nyt
joka haaralle tässä itsekkitisyyden maailmassa loistamina todis-
tuksina siitä, että Kristuksen paimenkuma on herännyt eloon
hänen seurakunnassansa. Kuka möisi luetellakaan kaikkia näitä
pelastamasta rakkaudesta syntyneitä lukemattomia laitoksia, puu-
hia, pyrintöjä, toimia ja yhdistyksiä? Ia jota päimä herää
eloon aina useampia senlaisia ikään kuin kastehelmet päimiin
sarastaessa. Ia nämät jumalallisen rakkauden muistomerkit
owat wakllwllna muistutuksena maailman lapsille. Tästä ei-
wät rehelliset uskottomat woi päästä mihinkään; heidän täytyy
pysähtyä ja huolimatta kaikista „tieteellisistä epäilyksistä" ja
huolimatta lviiiirin kiitetyn taiteen todistuksista tunnustaa, että
se, mikä näyttää olelvan ihmiskunnan ylläpitämä, pelastama ja
uudistama henki, ei moi olla mieletöntä eikä manhettunutta. —

Sinulta, lukijani, kysytään: „Oletko sinäkin jo tullut lesuksen
Kristuksen työmieheksi ja taistelijaksi?" — Seuraaman sanon
minä sinulle poistaatseni kaikki perättömät kiertelemiset ja teko-
pyhät esteet.

2. „Eliihytii se woima, mikä sinussa on!"
Kun on kysymys työstä Jumalan maltatunnassa, saa

aina mastaansa esteen: „Ei minulla lainkaan ole siihen lahjaa;
minulla ei ole mitään entä minä siis sen hywittsi moi antaa
tahi tehdä mitään. Pienen roponi tahdon minä mielelläni an-
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taa, mutta muutoin tahdon minä olla rauhassa". Niin puhu-
mat typerät ja heikko-uskoiset, mutta myöskin usein itsekkäät ja
hitaat, jotka puolustamat itsiänsii moimattomuudellansa. Jos-
kus muodostetaan tämä esteleminen myöskin täänlaiseksi : „Mmii
raukka olen mielä niin takapajulla pyhityksen suhteen; minä
olisin iloissani, kunhan itsekin onnellisesti pääsisin taimaasen.
Minä en moi ajatellakaan toisten moittamista." Kuulukoonpa
tämä nyt kuinka hauskalta tahansa on se kuitenkin maan pa-
haa puhetta, sillä juuri Herran maltakunnan hymiiksi työsken-
telemisen kautta tahtoo »vapahtaja tehdä laimeat sielumme elä-
miksi. Rakkaus tulee elämäksi ja lämpimäksi rakastamisen
kautta.

Mutta kaikki nämät ihmiset yhtymät siihen mielipiteesen,
etteimät he mitään moi. Ia se onkin totta, mitä he sanomat;
sillä luonnollisesti ei kukaan, joka ei luule lvoitvansa mitään
eikä lvatalvllsti tahdo, mitä hän moi, myöskään Moi mitään ai-
kaansaada. Velttous on kuolema; se masentuu taiten moiman,se tukahduttaa kaiken toiminnan, ennen kuin se on alkuunkaan
päässyt. Tätä welttouttll wastaan täytyy meidän taistella
ikään kuin saatanan yllytystä wastaan, muutoin on kaikki hu-
kassa. Joka tappelu menee hukkaan, ja kaikki Jumalan lahjat
menelviit tyhjään, jottet sinä ntistä pidä tutuu. Tämä pitää
puittansa kaikilla elämän aloilla, eitä suinkaan lvithimmin Ju-
malan lvaltatunnassa.

Kristityn tulee uskoa, että hän on kristityksi tultuaan
saanut myös lahjan toisten hylväksi. Jo profeeta Jeremia
(luk. 31: 14) kirjoittaa Messiaan ajasta: „Ia minun kansani
pitää minun lahjastani ralvittaman, sanoo Herra". Ia kun
»vapahtaja oli kirkastettu maailmalle, ilmestyi heti kristillisessä
seurakunnassa suuri kyllyys taitvuallisiu lahjoja, joista toto
klassillinen tvanha aika ei tiennyt mitään. Toisella oli opetus-
lahja, toisella parannuslahjll, toisella wierailla kielillä puhumi-
sen lahja, toisella taas johtamisen lahja, toisella köyhäin ja
sairasten hoitamisen lahja j. n. e. j. n. e. Mutta kutakin lah-
jaa käytettiin taitvaallisen kuninkaan paltvelutseen, ja kutakin
lahjaa eliihytti taiwaallisen rattanden henki. Kristus osoittau-
tuu seurakunnan pääksi, ja seurakunta taas on hänen ruu-
miinsa. Kukin kristitty on jäsenenä tässä ruumiissa, muutoin
ei hän olekaan kristitty. Kaikilla jäsenillä ei ole sama merki-
tys, mutta ei wähwkäiw jäsen ole tlman merkitystä. Ei tvoida
olla ketään ivailla, ei kukaan saa olla toimetonna koko jitrjes-
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telmiin siitä mammaa kärsimättä. Hammas on yhtä tarpeelli-
nen kuin aimokin, pienin sormen jäsen kuin silmäkin, joka on
ruumiin ivalo. Alinomaa todistamat apostolit ihmisessä piile-
miin jonkun lahjan yhteiseksi hylväksi, jota lahjaa ei tarmitse
kun huomata, hamaita ja herättää. Apostolit moimat mieliin
teroittaa yleistä asetvellvollisnutta ainoastaan, kosta he
uskomat yleistä asekuntoisuutta oleman. Maallisella alalla
on laita aiman toinen. Naiswiiteä ei taintaan kutsuta aseisin;
mitä taas tiiysikasmuisiin nuorukaisiin ja miehiin tulee tarkas-
tetaan heidän suuruuttansa, moimiansa ja termeyttiinsit sangen
ankarasti. Jumalan maltatunnassa sitä mastoin sanotaan setä
mies- että nais-opetuslapsille, niin hengellisesti heikolle kuin
hymin lahjakkaalle ja nerokkaallekin, niin köyhälle kuin termeel-
letin: „Kiirsi hywiin lesuksen Kristuksen sotilaan tawoin!"

Apostolit edellyttämät todellisen Kristuksen opetuslapsensaaneen lahjan taimaasta yhtä marinaan tuin he edellyttämät,
ett'ei kristinusko ole uusi puhe maan uusi elämä. Me kuulemme
Pietarin sanoman: „Ia palmelkaat toinen toistanne, jokainen
sillä lahjalla, kuin hän saanut on", 1 Piet. 4: 10; ja Paa-
lu alin: „Mutta jokaisella on oma lahja Jumalalta, yhdellä
niin, ja toisella näin", 1 Kor. 7: 7; tahi „Ia meillä omat
moninaiset lahjat siitä armosta, kuin meille annettu on", tahi:„Älii unhohda sitä lahjaa, kutn sinulle profetian kautta an-
nettu on", tahi: „Heriitii se Jumalan lahja, joka sinussa
ou", 2 Tim. 1: 6, Rom. 12: 6, 1 Tim. 4: 14.

Sana Perättiiii" merkitsee alkukielen mukaan: „Anna sen
leimahtaa", tahi Paata se leimahtamaan!" Kunnon kumaus!
Kuinka sitten pitää tehdä saaduksensa kytemän tulen leimuamaksiliekiksi? Eiköpiihiin ensin pidä toimittaa raitista ilman meto a
ja sitten hanttia leimuamaan tuleen tarmittamaa sytykettä.

Kumpikin näistä esitetään seuraamassa perusteellisemmin.
Ennen kuin tvoin herättää Jumalan lahjaa itsessäni täy-

tyy minun uskoa itsessäni löytymän semmoisen lahjan. Se on
jo tullut meille selmiitsi. Minun täytyy uskoa rikkaan tuimaan
Herran antaneen minullekin jotakin, mitä moisin toisten hyö-
dyksi käyttää. Jottei Jumala minulle olisi lahjaa antanut, en
olisi minä moinut sitä huomata entä herättää. Luominen on
nimittäin Jumalan asia. Mihinkä hän ei mitään ole luonut,
siellä ei mitään olekaan. Mutta sen el ähyltäminen ja hoi-
taminen, mitä sieluun on saatu, se ei ole ainoastaan Jumalanmaan myöskin ihmisen asia, sitä ei Jumala moi eikä tahdokaan
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tehdä ilman meitä. Niinpä eiwät kaikki maailman tviisactt yh-
dessä woi luoda edes pientä siemenjylväii, mutta ihminen woi
kyllä hoitaa siemenjylvää, yhtä hywin kuin hän sen turmellakin
woi. Hän woi sen antaa kuolla tahi turmella sen, jottei hän
sitä oikealla tatvalla ja oikeaan aikaan istuta oikeaan maahan.
Mutta hän woi myöskin niin hoitaa, istuttaa ja kehittää sitä,
että se kantaa kalliit ja rikkaat hedelmät. — Niinpä on jokai-
nen hengellinen lahjakin jumalallinen siemenjylvii, ei lviihempiiä
eikä enempää; siinä piilee kaikki, mikä sitten muodostuu korreksi,
tiihiiksi ja hedelmäksi. Mutta sen, joka on saanut siemenjywiin
huostaansa, tulee herättää närnät wielä unessa oleivat tvoinmt.

Mutta kaikkein ensiksi on lahja hawaittawa. Tämä
nyt olisi hywin yksinkertainen asia, jottei muuta tarlvittaisi tuin
se, minkä Jumalan henki toimittaa. Hän lvoisi kyllä pian meille
osoittaa, mihin suuntaan meidän lahjamme owat taipuwaiset ja
mihin asemaan meidät on määrätty. Jospa me waan aina
sallisimme hänen osoittaa meille tämän! Mutta tähän Vaikut-
taa hywin paljon meidän sydämemme pahanturisuus. Milloin
ahnaus, milloin nautinnonhimo, milloin hitaus sokaisee meidän
silmämme, niin ettemme näe, mitä meidän tulee uhrata rahois-
tamme, ajastamme ja tvoimastamme. Useinpa tekee tässä yl-
peyskin pahan tempun. Walitettawasti ei ole wähän kristityi-
tii, jotka mielellänsä plvat mukana", kun saawat olla eturi-
lvissit tahi hewosen seljassa istuen saawat komennella. Mutta,
jos heidän on tekeminen jotakin ala-arwoista, withäpiitöistii työ-
tä, nitn he allapäin pahoilla mielin menewiit mattaansa. He
peittelewiit silloin täytöstänsä moittimalla ja soimaamalla kysy-
myksessä oletvaa tointa, — jota muutoin on senlainen asia,
että sitä mitä tuhmuri tahansa woi tehdä. MoittiMishalu on
oikeastaan saksalaisten kansallisivika, ja jokaisella maamiehel-
liimme, ivaitta hänellä olisi kuinka wähän tietoja, on tämä itse-
murhaajataito. Litankin usein on se waan asian todellinen
laita, että nämät henkilöt owat tyytymättömiä, tosteitvitt saa
soittaa ensimmäistä lviulua. Luonnollisesti he eiwät tahdo saada
tätä selwille, waan etsiwiit Purstaina henkilöinä" hurskaita
syitä tähän jumalattomaan toimettomuuteensa. Wanha kerto-
mus miehestä, joka kätki leitviskänsii hikiliinaansa, uudistuu joka
pitilvä. „Onhan se waan yksi leitviskii", siten talvallisesti loh-
duttaa itseänsä; mutta salassa taas tvalittaa, että on ainoas-
taan yksi leilviskä. Mutta Jumala on nyt kerran niin luo-
nut maailman, että ainoastaan muutamat ihmiset owat kutsu-
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tut suuriin ja silmiin pistälviin toimiin. Ihtii arkitehtiii koh-
den on tuhat tiilintekijiiii, rattaittenwetäjää ja apulaista, ja
jo muurareita ja sallvumiehiii luetaan näiden suhteen lvaan tu-
sinoittain. Ia mitäpä tulisikaan sotajoukosta, jossa kaikki tah-
toisilvllt upseereja tahi edes wääpeteitä? Samoin on laita Ju-
malan »valtakunnassa. Siellä sanotaan: älä haltvetsi »vähäpä-
töistä taipumusta waan tiedä, että se ihminen tulee olemaan
etetvin taimaan »valtakunnassa, joka täällä oli uskollisin, maikka
hän olisikin ollut ainoastaan »vähimmässä uskollinen.

Se on rehellisyys suurin,
Pienimmän mi jywän kylmää,
Oottaa tyytytviiisin mielin.
Luottaen Maan Herraan, he'elmäii.

Wastainen maara on siinä tarjona, että antaa lahjansa
mennä hukkaan, koska se on niin suuri ja etem ii. Se, jolla ma-
han on, tulee pian araksi, se, jolla on paljon tulee helposti ylpeäksi
ja ajattelee, että kaikki kyllä tulee itsestänsä. Mutta itsestänsä ei
tule muu kuin kuolema. Jo kadulta saatu »viisaus opettaa meille,
että lukemattomat olennot menemiit hukkaan, koska he luottamat sii-
hen, mikä heillä jo on. Rikkaitten lapset esim. joutumat siihen
omaisuuteen, minkä he omat perineet. Useimmat suuret henget
omat ohdakkeisella tiellä tulleet suuriksi makamasti taistellen yl-
läpitiiiiksensii elämänsä. Rikasten ihmisten tulee oikein toden
teolla suojella lapsiansa ei ainoastaan melttoudesta, lihallisuu-
desta ja nautinnon himosta maan heidän tulee myöskin teroit-
taa heidän mieliinsä, että todellinen elämä on sisiillisessä eniin-
tymisessä, uutteruudessa ja innokkaassa työssä; heidän täytyy
aina sanoa heille, että heidän isänsä perintö on maan heidän
perikatonsa, jos he siihen luottamat ja ehkä sanomat (kuten
moni sanookin itseksensä) : „Waikka kaikki köydet katkeisikin, kyllä
me kumminkin tulemme toimeen; me emme moi koskaan kuolla
nälkään, eikä koskaan puutu ihmisiä, jotka meitä kumartelemat.
Sen tiihdenhiin me olemme rikkaitten lapsia."

Mutta hengellinen mararitto uhkaa imeläkin enemmin,
jos on paljon synnynnäistä hengellistä taipumusta,
hengellisiä lahjoja ja neroa. Kaikkien Mantiloiden asia-
kirjat moimat kertoa, että pahimmat roistot tulemat niiden ri-
meistä, jotka kerran heriittimät mitä loistamimpia elämän toi-
metta. Armoituksia selittää hymin pian se, joka tuntee ihmis-sydämen. Oppilaat, joille työ on kemyttä kuin höyhen, joutu-
wat huomaamatta leikki-työhön, jossa he kuitenkin omat ete-
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witmmät huonompilahjllisia. Mutta leikillinen työ on ensim-
mäinen askel epärehellisyyteen ja laiskuuteen. Mutta laiskuus
on, sananlaskun ja jokapiiilviiisen kokemuksen mukaan, kaikkien
paheiden alku. „Kärsiwällinen on parempi tuin wiikewii", ja
uskollinen ihminen tulee ajan pitkään kauemmaksi kuin nerokas,
joka on epärehellinen. — Seura-etämässä toistuivat kyllä lnon-
nonlahjat ja luonnollinen taipumus. Sukkeluus tahi kauneus,
suloinen ääni, taipumus musiikiin tahi se, mitä ranskalaiset
nimittiitvät pßprit"-sanalla, pidetään siellä ennen kaikkia ar-
lvossa. Ia kukapa tahtoisikaan halwetsia senlaisia luonnonlah-
joja? Mutta Voi sitä, jota tyytyy siihen, että hänellä on,
mitä hänellä on, ja että hänestä pidetään sen tähden, mitä hä-nellä on ja mitä hän on, huomaamatta, että suuremmat lahjat
joita hän saa nauttia patotttatvat hänet kaksinkertaiseen työhön
ja toimeen.

Tältä kannalta tulisi oppia tarkastelemaan raamatunkin
kertomuksia. Tarkastakaapas esim. Simson 'ia, mitä olisikaan
Voinut tulla siitä miehestä! Kaikki ne lahjat, joita puonto"
tatvallisesti taftpaleittain lahjoittaa yksityisille henkilöille, oli
tämä mies saanut yltäkyllin. Ihmeellisen ruumiin Voiman ja
sukkelan ja neuwokkaan ymmärryksen, pelkäämättömän rohkeuden
ja elälvitn kekseliäisyyden, erinomaisen mtellyttiiwyyden; suuren
taipumuksen soitantoon j. n. e. — Kaikki nämiit jalot lahjat
hän oli saanut tullaksensa ahdistetun isänmaansa pelastajaksi
ja Vapahtajaksi. Mutta sen sijaan hän kuolee Vihollisten kah-
lehtimatta, jonka helposti olisi Voinut masentaa, jos hän
wakllwllllll uskollisuudella ja itseänsä hilliten olisi täyttänyt
suuria taipumutsiansa. Mutta kun hän itseratasna piti niitä
leikkikaluinansa, niin kiilvi hänen sitten niin kuin kittvi. —Koto
joukko mutta raamatun esimerkkejä näyttää meille samaa, ja
saman saamme nähdä, jos heitämme silmäyksen kadulle. —

Toiselta puolen näyttää meille israelilaisten nuorukaisten Jo-
sefin, Dalvidin, Danielin ja muiden elämänkertomus, mitä
merkitsee: „lolla on, sille pitää annettaman, etta hänellä yltä-
kyllin olisi", jos tama Vähän tahi paljon omistama käyttää
yksinkertaisesti, jumalisesti, nöyrästi ja uskollisesti lumalau
lahjaa ja armoa.

Minä en pyydä anteeksi tätä pientä poikkeemista ainees-
ta. Se on maan näennäisesti ollut kiertotie. „Heriitii se lah-
ja, joka sinussa on" on uskonnollinen totuus; mutta kadun
Viisaudessakin, kuten olemme niihneeet, on sama muistutus.
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Mutta minkä jo luonnollinen ihminen halvaitsee, se tulee hen-
gellisen sitä sylvemmiisti tuntea. Hänen tulee uskoa saaneensa
jumalallisen lahjan; hänen tulee etsiä ja löytää itsellensä omi-
tuinen lahja, hänen tulee täyttää tätä lahjaa lesutsen pallve-
lutseen huolimatta siitä, outo se Vähäpätöinen Vai loistalva.
Mitä siitä seuraukseksi tulee, ei häneen koste. Hänen tulee ai-
noastaan koettaa pyrkiä lesutsen Kristuksen uskonnolliseksi tun-
nustajaksi, työmiehetsi ja sotilaaksi.

Kristuksen opetuslasten tulee todellisuudessa olla maail-
man lvalloittalva pelastusarmeija". Englannin pelastusar-
meija nojautuu ailvlln oikeaan ja järkewiiiin, jumalalliseen ja
suureen peri-aatteeseen, Vaikka se on alennettu lihan palmelut-
seen ja sillä latvoin tehty naurettaivan muodottomaksi ja pil-
kalliseksi. Mutta siitä huolimatta on ajatus kumminkin oikea,
kuten teriilvii Veitsi eteenkinpiiin on kunnon ase, Vaikka sitä
usein Väärin käytetään itsemurhaan. Kristin-usko, jonka sisim-
mäinen olemus on hellyys, on ulkomuodoltaan teoissa ja sa-
noissa, työssä, rakkauden palmelaisessa ja taistelussa ilmestytvii
tunnustus. Jokaisen kristityn tulee koettaa leivittää uskoansa,
muutoin hän ei ole Vakuutettu kristin-uskon onnesta ja autuu-
desta. Kunkin eliitviin kristityn täytyy kysyä: „Woinko minä
tehdä mitään Voittaakseni sieluja Kristukselle?" Joka alakuloi-sena sanoo: „En minä woi mitään", hän on yhtä paljon le-
sutsen asian pettäjä tuin setin, jota Velttona ja raukkamaisenasanoo: „En minä tahdo mitään tehdä". — Mutta kristityille
tulema työ on sangen erilaista hänen sukupuolensa, taipumut-
siensa, marainsll, yhteiskunnallisen asemansa mukaan, sen mapa-
uden määrän mukaan, mikä hänellä on ja sen tatvan mukaan,
mitenkä hänen elämänsä on muodostunut j. n. e. Ia tämä
johtaa meidät mihdoinkin kolmanteen tutkistelemutseen, jolle me
myöskin tahdomme antaa uuden päällekirjoituksen, nimittäin

3. .Monenlaiset'lahjat ja ylsi henli."
Oletko sinä, rakas lukijani, koskaan lukenut mitään tilas-

tollista kirjaa sisälähetyksestä ja sielussasi mietiskellyt kaikkia
noita satoja puuhia ja pyrintöjä, joita siinä kerrotaan? Eikös
todellakaan oikein pyörrytä silmissä tutkistellessa kaikkia näitä
yhdistyksiä ja töitä. — Silloin ymmärtää, kuinka muuan muu-
toin hytvin hurskas mies taisi sanoa: „Minä menen ainoas-
taan yhteen yhdistykseen, nimittäin kaikkia yhdistyksiä lvastus-
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taivaan yhdistykseen". — Ottoonpa tämä lausuma kuinka suk-
kela tahansa, niin on se kumminkin täydellisesti ymmärtämä-
tön. Tuleehan huomata, että nämiit yhdistykset oivat kaikki
tarpeen Vaatimia. Ne eiivät suinkaan ole saaneet alkuansa sen-
laisten ihmisten päähän pöllähtämistä tuumista ja oikuista,
jotka unettomina öiniinsii mietiskeltivitt Valmiiksi jonkun uuden
laitoksen. Ei suinkaan, Vaan ne suurimmaksi osaksi saattamat
huomioon meidän kansamme elämän todellista hätää ja symiiii
mammaa. Ei moi epäilläkäiin, että mielit enemmän yhdistyksiä
tulee ja täytyykin tulla toimeen. — Mutta ei suinkaan tar-
Mitse jokaisen kunnon kristityn toimia jokaisessa hymässä yh-
distyksessä. Maksuihin ottaa osaa tiiypi kyllä laatuun, jos
on maroja maksaa, mutta toimia ei somi kuin muutamissa,
Maan niissä sitten sydän täynnä rakkautta ja matamaa intoa.
Ainoastaan siellä saa jotakin aikaan, missä jotakin tahtoo
saada aikaan. Mutta jota tahtoo olla osallisena taitteen, ei tee
missään mitään telpaamaa maan panee moimansa hukkaan.
Siis työnjakoa! mutta työtä! Ne ajat tulemat kohta, jolloin
seurakunta pitää historiallisena kummallisuutena sitä, jota tah-
too olla elämä kristitty eikä kuitenkaan ole sisä- eitä ultoliihe-
tytsen mies.

Olispa siis hymin surtuteltamaa, jos kristityt miehet ja
naiset olisilvllt lukeneet mainitut luettelot kuitenkaan löytämättä
mitään yhdistystä, jossa he moimansa mukaan tahtoisimat työs^
kenneliä. Kuten toimon, omat nämiit lehdet makuuttaneet luki-
jalle, että hänellä pitäisi olla iloa maikutnksestansa Jumalan
Mllltllkunnan hymiiksi. Mutta nyky-aikaan (kunnes meillä taa-
sen on seurakuntia jotka ansaitsemat kristillisen seurakunnan ni-
meä) on yhdistystyö marinaankin se tie, jota pitkin Jumala
tahtoo leivittää maltakuntaansa maailmassa. Ainoastaan muu-
tllmain lvalittuin kristittyin sallii Herra wälittiimättä yhdistyk-
sistä itsenäisesti etsiä aiman uusia töitä. 990:n 1000:sta on
yhtyminen siihen, mikä nyt jo on olemassa ja yhtyminen siihen
oikein sydämestänsä. Mutta kateus ja kunnianhimo, ahne-
us, laiskuus ja oman mielipiteensä yksinomaisesti oikeutettuna
pitäminen omat joka ftäimä hiilvitettiimät, jos toisten kanssa
yhdessä tahtoo maikuttaa siunaukseksi.

Mutta maikka me armaisimme kuinkakin suureksi yhdistys-
ten ja laitosten hyödyn, niin täytyy meidän kuitenkin pitää lä-
himpää lähimpänä. Minä tarkoitan, että etupäässä tulee omassa
huoneessaan ja omassa ammatissaan osoittaa olemansa lesuksen



209

Kristuksen tunnustaja, työntekijä ja taistelija. Ne miehet ja
naiset olisilvat kristillisiä irmikumia, jotka puuhailisimat kaiken-
moisissa yhdistyksissä, pitäisitvitt loistamia puheita, toimittaisi-
mat erinomaisia tekoja, maan samalla taimiin löisimitt melmol-
ltsuutensll omaa huonekuntaansa kohtaan. Katklien kristittyjen
ensimmäisenä huolena ja haluna tulee olla totonsa tekeminen
lesuksen rauhan ja lesuksen ilon temppeliksi. Ia siihen aut-
taa etenkin rauhallinen ja iloinen sunnuntainmietto. — Ensim-
mäiseen sijaan tulisi asettaa omien lapsien lvieminen lesuksen
tykö näyttämällä heille, että kristilliset isät ja äidit omat myös-
kin iloisimmat ja onnellisimmat, enimmin alttiit ja itsensä uh-
raamat, — kaikin tvoimin koettaminen saada lapsien hengittä-
mäksi kodissa taimaan- ja ijankaikkisuuden-ilmaa ja setä lvarhain
että myöhään saada heidät huomaamaan, että Kristuksen rak-
kaus on kaiken onnen lähde. Mutta ei ainoastaan lapsille tule
manhempien olla isänä ja äitinä perheessä maan myöskin pal-
kollisille. Me maadimme palmelijoiltamme uskollisuutta, s.
o. että he uhraisimat »voimansa ja aitansa meidän hyödyksem-
me; me kauhistumme, jotteiwiit he meidän selkämme takana ole
yhtä uutteria kuin meidän silmiemme edessä. Meistä tuntuu
raa'alta ja kauhistuttamatta, jotteiwiit he ota sydämellisesti
osaa perhe-elämän kärsimyksiin ja waiwoihin; meistä tuntuu ke-
wytnuelisettii ja lihalliselta, kun he tuntemat itään tuin tenho-
moiman lvetiilviin heitä yleisiin tanssisaleihin, naamiaisiin j. m.
s. Tässä kaikessa me teemme oikein, jos me maan olemme
heidän suhteensa senlaisia, kuin meidän tulee olla; mutta me
teemme hymin määrin, jos me maan tästemme ja tiellämme,
mutta emme ratasta ja anna, emme anna heille itsiämme. Nit-
miit nuoret, elämänhaluiset, iloa tamitsemat ihmiset omat oikeu-
tetut meidän kotonamme saamaan, mitä heidän sydämensä ha-
luaa, muutoin he etsimät sitä luonnon patoitutsesta ulkopuolella
kotiamme, ja semmoisissa paikoissa mistä he tuhat kertaa saa-
mat onnettomuutensa. Tämä on surullista, mutta liiankin luon-
nollista. Nämiit nuoret thmiset omat jättäneet tsiin ja äidin
palmellaksensa sinua. Ole sinä heille isän ja äidin sijaisena,
niin taltan kuin he omat sinun kattosi alla! Etenkin te per-
heen-äidit, pitäkää heistä huolta, ottakaa osaa heidän kärsimi-
siinsä ja iloonsa; itkekää ja iloitkaa heidän kanssansa, antakaa
heille osansa niin perhehartaudesta tuin syntymäpiiilviihertuis-
tattn, — ottaa humttetut jokaisesta vitusta yksin lantaterästä-
ttn, jonka he ostamat; hankkikaa itsellenne tietoa heidän synty-
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miipiiimistänsii, hankkikaa itsellenne selluille, mitä tietoja he saa-
mat lvanhempainsll kodosta; kirjoittakaa heille ollessanne mat-
koilla; pitäkää huolta että heillä on lukemista j. n. e. ja »var-
maankin on hytvin kummallista, joltette te ptan moita heidän
sydämiänne ja saa maltaa heidän syditntensii yli. Sallilaapa
heidän ottaa osaa perheen iloihin, niin minä teille makuutan,
että hekin mapaasti ottamat osaa perheen kärsimisiin. Sanalla
sanoen, plllmelkaa niitä, jotka teitä palmelemat, »voimienne mu-
kaan, niin hekin palmelemat moimiensa mukaan teitä, eimiitkii
ainoastaan silmien edessä, maan myöskin sydämensä pohjasta.
— Waikeus saada hytviiii pallvelusmiikeii peittää piltven lamoin
lukemattomia perheitä. Ainoastaan Kristuksen rakkaus moi
muuttaa tämän piltven kalliiksi purppuraksi.

Ia te palmelustytöt, jotka tunnustatte olemanne Kris-
tuksen opetuslapsia, osoittakaa teoillanne pitälvitnne paltvelemista
kunniananne, koska te olette Kristuksen omia. Osoittakaa nöy-
ryydellä ja kärsilviillisyydellii, ahkeruudella ja uskollisuudella,
hiljaisuudella ja rakkaudella saaneenne moimaa ylhäältä tuo-
maan päitviinftaistetta ja rauhaa semmoiseenkin kotiin, missä
pimeys mielit mallitsee. Tällä talvotn te sanoittakin mahta-
masti julistatte Herran nimeä.

Mitäs me sitten sanomme kristityn kutsumuksesta ul-
kopuolella totoansa? Olepa mitä tahansa, lääkäri tahi po-
liisi, kauppias tahi opettaja, lakimies, käsityöläinen tahi talon-
poika, kartanonomistaja tahi tehtailija, upseeri, sairaanhoitaja
tahi rääsyjen kokooja, — alinomaa sinä tapaat ihmisiä, joihin
sinä woit Mllikuttaa ja joille sinä moit ja sinun tulee itsessäsi
osoittaa lesuksen Kristuksen suloisuutta. Tiiytyisipii kirjoittaa
kokonainen kirja, joskin tahtoisi huomauttaa maan pääjuon-
teen, kuinka yksityisten ihmisten omalla »vaikutusalallansa tu-
lee osoittautua Kristuksen apulaisiksi. Etupäässä tulee niiden,
joilla on muita alamaisinansa, hymin muistaa korkean kutsu-
muksensa. — Monta kaunista esimerkkiä on siitä, mitenkä kris-
tillinen upseeri moi »vaikuttaa sotamiehiinsii. Mutta senlaiset
upseerit omat hymin harminaisia. Tuhansilla on koirat, hemo-
set, pelikortit, biljardit ja kaikenlaiset turhuudet mieliipä huo-
nommatkin asiat tuin turhamaisuudet enemmin sydämellä tuin
heidän sotamiestensit ajallinen ja ijantaittinen onni. — Onpa to-
sin kristillisiä tehtaanomistajia, jotta erinomaisella ja esimer-
kiksi kelpaamalla lamalla pitämät huolta työmiehistänsä ja hei-
dän perheistänsä. Heidän on helppo näyttää toteen, että aino-
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asiaan ewankeeltumi moi tehdä maailman onnelliseksi. Mutta
moi sentään kuinka monien teollisuudenharrastajain mielestä työ-
miehet omat maan koneita, ja tällä tamoin he saamat aikaan
tuon kauhean, mutta kuitenkin aiman luonnollisen mallankumo-
utsen. — Mitä kristilliset lääkärit moilvat maituttaa hoi-
dettamiinsa, siitä olemme me ennen toisessa tilaisuudessa puhu-
neet. Me papitkin olemme jo saaneet muutamia »viittauksia.
Ne ajat omat olleet ja menneet jolloin meidän pappilamme oli-
mat pomill idylliä" jolloin pappi pitkä yönnttu yltänsä rau-
hassa poltti toisen pitkän piipullisen toisensa jälteen ja harjoitti
tyttiirinensii soitantoa toto iltapiiiiviit, istutti puita, jalostutti
ruusuja puutarhassansa j. n. e. Papin työhuone, joka ennen
oli tuommoinen Piljainen pyhyys", on meidän aikoinamme
muuttunut kyyhkyslakaksi, jossakaikenmoiset myrskyn ajamat, neu-
lova ja apua hakemat ihmislapset kuljeskelemat edestakaisin. Aina-
kin senlaisen tulisi sen olla. Pappi ei enäitn lvot kulkea seurakun-
tansa liimitse ainoastaan isällisiä siunauksia jaellen; ei suinkaan,
hän matkustaa myrskyssä ja raju-ilmassa toisesta »vaikeasta
toimesta toiseen muikeaan toimeen, ja litankin usein »vaikeaan
taisteluun. Kirkon täytyy tulla kansan luo, jottei kansa enäitn
tahdo tulla kukkoon. Tätä tietä se ehkä sitten löytääkin jälleen
kirkkoon. Katoiltakin tulee saarnata eikä ainoastaan kirkossa;
ei suinkaan, maan suurissa tanssisaleissa ja joka taholla elämän
meluisassa hälinässä on emankeliumin ääntä kuultama. Eivan-
teeliumin lohdutusta täytyy lviedii hiljaiselle sairaslvuoteelle, ul-
latkotamareihin ja maakerroksiin. Sitä paitsi tulee papin olla
kristillisten yhdistysten päänä ja sydämenä ja litankin usein
sanomakirjllllisuuden alalla marinana moitostaan mennä taiste-
luun materialistista ajanhenteä ivastaan.

Mitä sanottamaa on minulla kauppiaista, puotien
omistajista, käsityöläisistä ja muista senlaisista ihmisistä?
Surtuteltlllvaa on, etteimiit heidän apulaisensa suurimmaksiosaksi eniiiin asu isäntiensä perheissä, eilvittkii edes syö ja juo
heidän pöydässänsä, maan elämät tykkänään omin takein. Eikä
ivanhoja oloja enimmäkseen enitiin moi saada entiselleen. Mutta
eikö sitten ylipäänsä mitään olisi tehtitlvii? Jos näiden apu-
laisten tapojenturmellutsesta, nautinnonhimosta, epäluotettamai-
suudesta ja epärehellisyydestä yhä enemmin ja peloittamammin
Mlllitetaan, niin tulisi kuitenkin itseltänsä kysyä: „Teenkös minä
sitten mitään apulaisteni hyödyksi? Pidänkö minä huolta hei-
dän sieluistansa, osoitanko minä heille rakkautta ja Malilanko
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minä heistä? Mitä minä esim. teen saadakseni heille hullutus-
ta ? Enköhän jolloinkulloin tvoisi heitä to'ota ympärilleni illan-
wiettoon, enköhän lvoisi hankkia heille lu'ettawaa, enköhän lvoisi
osoittaa heille tietä hywiin kristillisiin yhdistyksiin, enköhän rak-
kaudellani ivoisi tvoittaa heidän sydämiänsä puoleeni ja sillä
laivoin saada heitä nauttimaan Jumalankin rakkautta?" Onpa
todellakin tässä suuri työala! — Mitäpä san otsinkaan minä
latimiehille, jotta kaikkialla tuleivat kansan kanssa yhteyteen,
kun on kaikenlaisia riitoja ja rauhattomuuksia tahi suorastaan
ilmeisiä rikoksia tehty. „Herättiikiiä se lahja, joka teissä on",
jos te olette kristityttä (Jumalan kiitos, lvielii tosin on monta
kristittyä lakimiestä). Ei ivoi kertoa, kuinka kansaan lvaikuttaa,
kun esim. tuomarit käyttämät lvalaa pyhällä tvakatvuudella, kun
he puhumat synnistä, niin että huomaa heidän itsensä kauhis-
tuman sitä, heidän sydämestään pitämän huolta ihmisten rau-
hasta ja parannuksesta, maan eilviit senlaisia, että he maan
Miran puolesta tahtomat saada asian ptan loppuun.

„Heritttiikäii se lahja, jota teissä on!" tämä lause sopii
jokaiselle, joka rakastaa Herraa Kristusta. Tässä en minä moi
puhua erityisistä elämäntutsumuksista. Sallikaa minun maan
tviimmeiseksi sanoa, että yhteiskunnalle on suureksi siunaukseksi,
jos sillä on miehiä ja naisia, joilla on aineellisessa suhteessa
senlainen asema, ettei heidän eniiiin tarivttse tehdä työtä ruu-
miillisia tarpeitansa Marten. Niimiit henkilöt wotwat olla suu-
reksi siunaukseksi koko yhteiskunnalle. Hylvä on jos he käyttä-
mät moimansll taiteeni)arrastukseen ja kaikenlaisiin kunnallisiin
pyrintöihin. Mutta jos he omat kristityttä, tulee heidän miet-
tiä, että elonkorjuu on suuri ja työtväteä lviihiin ja että jota
haaralla puuttuu Moimia kristillisen raktaustoiminnan ja ih-
miskalastutsen alalla. Jumala on heidät tehnyt niin lvapaitsi
aineellisessa suhteessa, että he palmelisimat hänen tvaltatunnas-sansa. Pitäkää maari siitä kutsumuksesta, jonka Jumala on
teille antanut.

Ia aitvan erityisen sanan tahtoisin minä painaa teidän
mieleenne, te rattaat „torkeampien ja parempien sääty-
jen" nuoret tytöt. Mutta minä moin lausua ailvan lyhy-
esti, koska jo usein olen kiiytellyt tätä tuskin rakastettua lempi-
ainettani. Teidän joukossanne, niidenkin joukpssa, jotta kutsu-
mat itsensä kristityiksi, on jokseenkin paljon henkilöitä, jotka
»varastamat sekä Jumalalta että ihmisiltä aikaa, eiivätkii elä
miksikään hyödyksi. Täällä on tuhansissa piiiwiijiirjestyksenä
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ajan ja moiman tuhlaaminen kaikenmoisiin turhiin ja joutaiviin
asioihin, ja tämä on muka hienoa ja ylimyksille sopimaa. Woi
kuitenkin, kuinka paljon auringonlvaloa te moisitte saada aikaan
Kristuksen rakkauden palmeluksessa ja te tuntisitte itsekin itsenne
lämpiämiin siinä toimessa. Ia jos te sitten tulette perheen-
emänniksi ja äideiksi tahi „wanhoitsi neidoiksi", — niin on rak-
kaudenpalmelus antama teille ijäisen nuoruuden ja kuihtumatto-
man ilon luonteen. Edessänne oleman kirjan lehdissä saatte
satoja keinoja auttamaan. Melkein joka taholla moi teitä käyt-
tää, ja kuta naisellisempia ja hienotunteisimpia te olette, sitä
moimakkaampia te olette.

Jonkun aikaa takaperin tapasin minä nuoren kuolemaisillaan
oleman tytön. Kaikilta ihmisiltä, jotta tiimimät hänen luonan-
sa, oli hän „kerjiinnyt" postimerkkejä, ja koska hän kerjäsi hy-
win miellyttämällä taivalla, niin oli hän saanut paljon kokoon.
Nyt käytti hän helpoimmat hetket sairasmuoteellansa postimerk-
ki-kirjan malmistamiseen. Tästä saaduilla tuloilla on kolva-
onniselle perheelle hankittama iloa. Taimaallisen kauneuden aa-
murusko kirkasti kuoleman omaksi määrätyn tytön kasmoja, kun
hänelle kerrottiin sitä onnea, joka olisi tulema seuraukseksi tästä
rakkauden työstä. Mutta jos kuolemaistllaankin olemat tytöt
woiwat saada aikaan suuria asioita — kuinkahan paljon tvoisi-
lvattaan ne toimittaa, jotka omat sekä ruumiin että sielun puo-
lesta tertveet!" — Oi teitä, rattaat nuoret sisaret, jos teistä-
kin kaikista Voisi sanoa: „Mitä he woiwat, sen he tekewiit!"
Olisipa siitä iloa setä maan päällä etta taiwaassa.

Mutta onpa myöskin liikuttatvaa, että köyhimmät ih-
miset, joilta puuttuu „waroja" ja „aitaa", kuitenkin woiwat
olla elvllnkeeliumin todistajia, kun Kristuksen rakkaus liikuttaa
heidän sydämiiinsii. Olkoon »vaan yksi esimerkki tarpeeksi. Hurs-
kas köyhä lesti »Nuutti neljän lapsensa kanssa taloon, missa
hanen kanssansa asui yleisesti tunnetun juopon perhe. „Swä
tietysti et wiilitii lainkaan noista kauheista ihmisistä", hänen
hywiintahtoiset naapurinsa sanoiwat. Nainen ei siihen mitään
wastanut; mutta hän rupesi rukoilemaan näiden „kauheiden
ihmisten" puolesta. Hän huomasi pian, mitä hyivintin usein
huomaa, mm. että mies oli juoppo, koska lvaimo hoiti huo-
nosti »varoja ja antoi kaikki mennä pilalle. Meidän leskemme
siis rupesi opettamaan waimoa, kuinka hänen piti tehdä kotinsa
hauskan ja puhtaan näköiseksi, pestä akkunansa, panna puhdas
liina pöydälle ja panna ruoka pöydälle mauttaasti ja oikeaan
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aikaan. Hän pesi lapset ja näytti hämmästyneelle lvaimolle,
kuinka kauniit niimät hänen lapsensa ottivat, kun ne ottivat puh-
distetut ltasta. Hän neulvoi häntä parsimaan, paikkaamaan,
neulomaan, silittämään j. n. e. ja tuo onneton lvaimorautta ru-
pesi lvihdoin toilvomaan. Hänen silmänsä tulitvat jälleen lvilt-
kaitsi ja hänen poskensa punakoiksi; hän rupesi iloitsemaan elä-
mästä ja sai lvoimia elämään; hän lvoitti jälleen puoleensa mie-
hensä rakkauden, eikä kulunut Umottakaan, kun entisen juopon lap-
set käsi kädessä lesken lasten kanssa kulkiivat reippaasti laulaen
sunnuntaikouluun. Mutta entinen juoppo ja hänen tvaimonsa tu-
lilvat Jumalan rattaiksi lapsiksi. „Wanha oli hiitvinnyt, katso,
kaikki oli tullut uudeksi." — Jos tämä oli ihme, niin oli se rak-
kauden ihme. Luonnonlait kulkitvat omaa kulkuansa, ja kuitenkinse oli ihme! Koettelepas punnita mielessäsi, eiköhän se lvoisi
tapahtua toisessakin tilaisuudessa? — Oi, ota huostaasi aina-
kin yksi ainoa eksynyt sielu! Rakasta yhtä sielua, niin kuin
sinä tvoit rakastaa, rakasta sitä täydellisesti ja kokonaan, uu-
pumattomalla, kiirsilvällisellä, surtuttelelvatsella armeliatsuudella;
auta, niin tuin sinä ivoit auttaa, setä sisällisesti että ulkonai-
sesti, äläkä lakkaa, ennenkuin sinä olet ivoittanut tämän sielun
siihen joukkoon, josta kerrotaan loh. Ilm. kirjan 7 lulv. 9:stii
w:stii edesp.

Summa tästä kaikesta on se, että paltvelemisen jälleen
pitää saaman kunnian maailmassa ja että se on tiisitettälvä ju-
malallisessa majesteetissaan. Tällä talvoin ainoastaan tvoidaan
saawuttaa parempi tila maailmanwaltatunnassa ja Jumalan
lvaltatunnassa. Meidän Herramme Kristus oli paltvelija; hän
pallveli joka hengähdyksellä kärsitviiii ihmiskuntaa; olipa hänen
pyhä tuolemansakin pallvelus, se oli suurin pallvelus, minkä
hän maailmalle osoitti. Pallveleminen oli Kristuksen elämän
silmään pistiilviin puoli; hänen paltvelemisensa oli tämän elä-
män sisällinen suuruus ja majesteetti. Hänen pallvelemisensa
saattoi hänet ulkonaiseenkin majesteetiin ja kirkastukseen. Ei
kukaan, joka tätä ei käsitä, ole käsittänyt häntä, ja' maailman
pelastus riippuu siitä, ottaako maailma tämän aatteen, — ei,
tätä uutta henkeä — sieluksensa.

Tänä lvuonnll olen minä Wildungenin kylpypaikan tii-
welyteillii tawannut jotakin, jota minä ennen en ollut nähnyt
ja jota luultatvasti useimmat minun lukijoistani eilviit imetit
ole nähneet eilviittä saa nähdä. Minä näin nimittäin kunin-
kaan, joka »veti lapsenivllunuilla kuuden kuukauden ikäistä tytär-
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tiinsii. Lapsenhoitajan neuloessa sukkaa tahi lukiessa filosofiaa
kuljeskeli Vanha Hollannin kuningas ilosta loistaivin kastvoin
tällä taivalla ympäri lapsinensa, jonka hänen nuori puolisonsa
oli hänelle lahjoittanut. Minulle sanottiin, että minulla oli
joka piiilvä tilaisuus nähdä samaa kuivaa. Minulle oli armo-
kasta nähdä sitä ainoastaan yhden terran. Ei Wildungenista
suinkaan puuttunut „ylhäisiii" thmisiii, joiden mielestä tama ku-
ninkaan hoitajatoimi ci ollut juuri erinomaisen kuninkaallista,
Vieläpä semmoisiakin jotka sen katsomat etikettiä Vastaan soti-
tvatsi. Mina, jota, Jumalan kiitos, en taintaan ymmärrä tuota
etiketiksi kutsuttua mitätöntä asiaa, tietysti olin toista mieltä.
Ei sen puolesta, etta kuningas mielestäni olisi tehnyt mitään
urostyötii Vetäessään lapsenlvaunuja. Sitä ci hän Varmaan-
kaan itsekään ajatellut, sillä telihän hän siinä Vaan, mitä hä-
nellä oli mieleen, ja Voihan hän tehdäkin, mitä hän tahtoi; sen
tiihdenhän hän olikin kuningas. Mutta sitä nähdessäni ajatte-
lin kumminkin: kuningas Nebukanezar tahi joku Vanhoista saa-
rnoista ci olisi täta tehnyt. Palweleminen on kuitenkin Her-
ramme Kristuksen kautta noussut mahtatvaan armoon, niin että
kuningastaan ei häpeä metiiä lapsenlvaunuja. Tästä tulisi tait-
tein oppia, ettei mitään palmelus alenna ihmistä, jos maan se
paltvelus tekee kellekään hyötyä. Meille täytyy olla se tarpeek-
si, ja ylhäistä ja kuninkaallista on se sitten loh. 13: 15, missä
Jesus totoo kaikki opetuslapsensa tuota halmetsittua jaltain-
pesua Marten. Hymähiin se on, että me palmelemme lapsi-
amme; mutta sillä me palmelemme ainoastaan itsiämme. Mutta
Jumalan silmtssit on se suurta, että me palmelemme töyhtii,
maimaisia, hyljätyttä, kadotetutta, langenneita ja epiitoimoon
joutuneita, ja sillä tatuoin me palmelemme Herraa ja siis masta
oikein itseitmmekin. Täta mina juuri tarkoitin antaessani tälle
litulle „Ileisen asemelmollisuuden" nimen.

Rahakukkaron Kääntgmijs.

1. »Saksalaisen täytyy kolme kertaa kääntyä."
„Saksalaisen täytyy kolme kertaa kääntyä, nimittäin en-

siksi täytyy hänen kääntää päänsä, toiseksi rahakukkaronsa ja
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kolmanneksi sydämensä", — niin sanoi muuan Englantilainen,
joka perin pohjin tunsi ja sydämestään rakasti saksalaisia. Mtii
kaikki, englantilainen lienee ollut miisas mies; kuitenkin on hä-
nen sanoissansa kunnon määrä mielettömyyttä. Me uskomme,
että jos n:o 3, siis sydän, on todella kääntynyt, niin omat n:o 1
ja 2 myöskin samalla kertaa kääntyneet. Wuoren majotessa me-
reen, seuraamat myöskin ne huoneet, kalliot ja puut, mitkä siinä
omat, sen mukana. Ei niitä erikseen tarmitse syöstä alas. Pi-
kemmin pitäisi sitten toisen näin kuuluman lauseen oleman tot-
ta; „Siitit tuntee kääntyneen thmisen, että hänen rahakukka-ronsa on käännetty". Mutta tälläkin totuudella on rajansa;
löytyy kyllä ihmisiä, joiden on helppo antaa pois maallista
omaisuuttansa, kosta he eitvät pane siihen mitään armoa. Tahi
heitä saattaa ja patoittaa luonnollinen osan-ottalvaisuus tahi
mielii saastaisetkin syyt antamaan täysin käsin, maiktei heidän
päänsä lainkaan ote kääntynyt, mielii mähemmin sydämensä.
Mutta näitä ihmisiä, joista raha niin helpolla lähtee, on hy-
min Harmassa. Säännöllisesti on rahakukkaron kääntyminen
siitä todistuksena, että ihmisessä on tapahtunut perinpohjainen
muutos. Rahakukkaro on usein sydämen linnoituksessa lviimei-
nen tvarustus, joka antautuu Kristuksen hengen maltaan. Se
jää mielii pitkäksi ajaksi „wanhan Aatamin" päällikkyyden alle
kaikkien muitten rintamarustusten, muurien ja tornien joudut-
tua Herran Kristuksen miettivältään. — Walitettawasti jo luon-
nosta on kirjoitettu syiviille meidän sydämiimme, että rahat
omat nautinnon lähteenä, että sillä, jolla on rahaa on myös-
kin lvarmll tulemaisuus. Hymin Harmassa löytyy niitä ihmi-
siä, jotta uskomat saamansa sitä enemmin, kuta enemmin he
rakkaudessa antamat. „Rakkaus" on tuhansissa tapauksissa sen-
lainen, jommoisetsi ilmestyy manhassa runossa:

»Rakkaushan se kaikki Voittaa;
„Se on Valhe!" sanoi — ropo."

„Rllha-asioissa lakkaa sydämellisyys", sanoo litaksikinjokapiiitviiinen sananparsi; mutta, paha kyllä, täytyy myöskin
tulla siihen kokemukseen, että kristillisyyskin usein lakkaa raha-
asioissa. Mutta tämä ei silloin oletkaan mitään todellista kris-
tinuskoa. Milloin Kristus todellisesti ja altuperiiisesti on tul-
lut elämäksi sydämessä, silloin se hallitsee kaikkia, mitä ihmi-
sellä on ja mitä hän on; silloin tulee tämä Tersteegenin ru-
kous yhä elätvämmllksi: „Herra ota meidän henkemme, ruu-
miimme ja sielumme ja elämämme. Kaikki olkoon sinun mal-
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lassast." Tämä tulee silloin selmiitsi raha-asioissakin. Joka
maailman tuntee, tietää pienen jouton marinoja kristityistä eli,
kuten meidän aikanamme sanotaan: pietistien, kaikissa tapauk-
sissa suhteellisesti antaman kolmekymmentä kertaa niin paljon
kuin ne antamat, jotka omat emankeelinmista mieraantuneet.
Ia kun kuulee kerrottaman, kuinka paljon yksistään pienestä
meljien seurakunnasta (johon kuitenkin suurimmaksi osaksi kuu-
luu saksalaisia) kootaan pakanalähetyksen hytviiksi, niin ei
Moi muuta kuin hämmästyä ja hälvetä.

Huolimatta kaikesta tästä, — niin ei lause saksalaisten
kolmenkertaisesta kääntymisestä kumminkaan ole niin aiman pe-
rätön. Kullakin kansalla on yksi puoli, joka tekee sen, että se
jo luonnostaan on sukua emankeeliumille. Senmoinen puoli on
esimerkiksi saksalaisten ihanteellisuus ja sytviimietteisyys. Mutta
kussakin kansassa on myöskin erityisiä esteitä ja Matteuksia
emankeeliumill mastaan. Englantilaisissa esim. on tarpeen eri-
tyinen „käiintymys" tuosta ahdasmielisestä, itserakkaasta kan-
sallismihasta; edelleen on heissä, kuten olemme nähneet, tuo
määrällinen taipumus muuttaa emanteeliumia uudeksi laiksi.
Niitä esteitä, jotta saksalaisessa nousemat emanteeliumia mas-
taan, on aiman oikein merkitty sanoilla: „piiii ja rahakukkaro".
Minä tarkoitan, ettei hän tahdo taimuttaa „paksua järkipiiii-
tiinsii" emankeekiumin totuuden alle; ettei hän tahdo altaista
kukkaroansa, kun Herra Kristus sanoo: Anna minun nyt ker-ressaan ottaa oikein aika kourallinen. Mitä tuohon „ftaksuun
järkipitiihän" tulee, niin olemme me sille jo edellisissä lltuissa
antaneen ansaitun osansa. Täksi kertaa me pidämme kiwi ra-
hakukkarosta; sillä se ansaitsee kyllä meidän tutkimistamme,
lvaiktei sillä ole mitään Mirkaa, jottei se aukea.

Se taas on englantilaisissa paljoa suuremmassa määrin
muuttunut lihaksi ja tvereksi, että heillä on oikeus ainoastaan
hoitaa ja hallita maallista tamaraansa, ja että se on itsestään
selmiiii että heidän tulee jättää siitä osa Herralle. Ei somi sa-
noa: „Englantillliset antamat enemmän maan sen tähden, että
he omat rikkaammat". Ei suinkaan, he antamat merrattain
enemmin, ja he antamat yleensä iloisemmin ja mieluummin.
Aleensa kiitetty englantilainen historiankirjoittaja Carlyle on
yksi niitä Harmoja englantilaisia, jotka täydelleen tunnustamat
Saksan kansakunnan suuret ominaisuudet. Kuitenkin hän kir-
joittaa (missä paikassa, sitä en enitiin muista; mutta että hänsen on kirjoittanut, sen minä tiedän): „Saksassa usein ilmes-
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tywät katowuodet, enentywä köyhyys, teollisuuden aleneminen j.
n. e. on seurauksena siitä, että saksalaiset eimät tahdo antaa
taimaan Herralle hänelle tulemia kymmennyksiä". Helposti tätä
lausetta moi saattaa naurettaivaksi; tuhmankin saksalaisen on
helppo löytää tämän Miisaan englantilaisen lauseen heikko puo-
li. Silloin sanotaan: Uudessa Testamentissa ei mainita mi-
tään kymmennyksistii. Englantilaiset omat selmästi jääneetkiwi
manhaan Testamenttiin; he puhumat kymmenyksistä, ikään kuin
olisimat juutalaisia, jotka olimat 100 muotta ennen Kristusta,
ja he katsomat Jumalan maallisen siunauksen aiivan Manhan
Testamentin kannalta palkaksi, jonka Kaiktimaltias antaa heille
niistä asioista, mitä he omat hankkineet. — Senlaisella pu-
heella Carlyle'n syrjään sysääminen olisi maan „paksun jiirki-
päiin" asettamista totuutta etetviimmiiksi. Tässä lauseessa on se
totuus, että jos saksalaiset olisimat hurskaampia ja kristillisem-
piii, niin he myöskin olisimat ahkerampia, luotettamampia, us-
kollisempia ja siiitstiitväisempiä. Tällä tamoin osoitettaisiin, että
jumalanpelko Saksassakin on senmoinen asia, jolla ei ole aino-
astaan tuleman maan nykyisenkin elämän lupaus. — Mi osa
Englannin kansan poliitillisesta suuruudesta lvieliipii sen
kansallisesta rikkaudestakin on siinä, että Englannin kristil-
lisyys on mahtamalla maltana kaikissa oloissa, että sitä melkein
kaikilla aloilla kohdellaan kunnioituksella. — Saksan kansan
moimattomuus taas on siinä tieteellisessä ylpeydessä ja ajatus-
kopeudessa, että jo mikä tyhmyri hytviinsä rohkenee rittimtisaasti
arwostella ewankeeliumin ijiiisiä aatteita, — että kauhean suuriosa saksalaisia luulemat olemansa simistyneempiä julistaessaan,
että he luonnollisesti eimät usko mitään ihmeitä (siis eimät
myöskään Jumalan suuria tekoja maailman pelastukseksi), —

että lukiolaiset ja räätälinsällit yhtithytvin tuin professoritkin ja
sanomalehdentoimittajat pilkaten pitämät lähetystointa tyhmänä
puuhana. Eikä sekään piiimii mahtane kaukana olla, jolloin
tämä moimattomuus tulee pitimiin selmiiksi, jottei meidän kan-
sallemme tule uutta helluntaipäitviiii. Carlyle'n mitä on aino-
astaan siinä, että hän kiettitmättömästi lakiin milvahtatvalla
lamalla puhuu niin, tuin tymmennysten antamisella kaikki tu-
lisi hymäksi. Se on Mikana useimmissa saksalaisissa, etteimiit
he tahdo tietää mitään sydammen antamisesta Herralle.
Tästä mtasta seuraa luonnollisesti toiseksi sekin, etteimiit he
tahdo antaa Herralle rahojakaan.

Antakaamme kuitenkin englantilaisten olla englantilaisina
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ja saksalaisten saksalaisina ja mieluummin tarkastakaamme, kuinka
jumalisuus ja raha<uhraukset Jumalan ijantaittisessa sanassa
astumat silmiiimme eteen.

2. Sinun rukouksesi ja almusi omat tulleet muistoon!
Jumalan edessä.

Tiedätkö sinä, rakas lukijani, kuka niimiit sanat sanoi?
Se oli taimaan enkeli. Taimaan enkeli tulee m. 34 jälteen
Kristuksen syntymän roomalaisen upseerin luokse sanoen hänelle
niimät merkilliset sanat. Tahi eikö ole mielestämme merkillis-
tä, että rukoukset ja almut tällä tam om sekoitetaan? Rukous,
jota on mieltä ylentämintii, mitä löytyy, — almut kaikkein jo<
kapäimäisintii, mitä moi mainita, mainitaan kumminkin yhdes-
sä: „Ne omat tulleet muistoon Jumalan edessä". Rukoukset
ja lahjat omat saattaneet pyhän autuaan taimaan Jumalan te-
kemään jotakin erinomaista Korneliuksen hywiiksi. Ei tässä tar-
koiteta siis siitä mitä moni niin ymmiirtiimiittömästi armelee ja
selittää, että roomalainen päällikkö muka rukouksensa ja almu-
jensa tähden oli julistettu Jumalan lapseksi, etteikii hän siis
tarminnut mitään emankeeliumia. Tekstimme näyttää selwiw
Vastakohdan. Hanen rukouksensa ja almunsa ornat todistuk-
sina siitä, etta hän ansaitsee tulla kristityksi, ja enkeli ilmes-
tyy hänelle ja Pietari lähetetään hanen luoksensa, etta hän saisi
tuulla ewllnteeliumia ja tulla Pyhän Hengen osallisuuteen. Aita
on armahtaa, sanoo Jumala, koska mies nyt on siinä tilassa,
missä hän on. Se Vaan on totta, että hänen rukouksensa ja
almunsa tekemät sen selmiitsi, että hän on elvanteeliumiin suo-
raan imemällä tiellä. Hän on tvalmis nauttimaan emankeeliu-
mia, niin kuin jllnooiva hirtvi janonsa tähden on malmis naut-
timaan lirisemän puron mettä; hän on malmis uskoon, niin
kuin uskotvaisen Lazarutsen sielu on murheen pitkän koulutuk-sen kautta »valmistunut katselemiseen. Enempää ei ole sanottu,
mutta kuitenkin on niin paljon sanottu todistuksen kantta:
„Swun rukouksesi ja almusi omat tulleet muistoon Jumalan
edessä".

Tätä ihmettelelvät monet ihmiset etenkin runolliset saksa-
laiset. Rukoukset ja almut, — jolloin useimmat lukijat maan
ajattelemat pienimpiä kuparirahoja, — mitä niillä on toistensa

kanssa tekemistä? Mutta suuri taimaan Jumala, joka yksi-
nänsä on autuus ja jolla on malo pukimenansa, näyttää ole-
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man toista mieltä. Niin kylläkin, jos almu on maan iviilitap-
pale, jonka heittää saadatsensa omeltansa menemään köyhän,
haamoittuneen Lazaruksen tahi repaleisen täsityöoppilaan; —

tahi jos almun antaa ainoastaan hiipiiin tähden, kosta muuten
pidettäisiin saiturina; — tahi jos almu on kolme tahi neljä
markkaa, jotka merkitsee listaan saaduksensa marjoon tahi wi-
hastumaan naapurinsa tahi kilpailijansa, joka on merkinnyt
maan kaksi markkaa; — tahi jos almun pakoittautuu antamaan
ainoastaan melmollisuuden tunnosta, kosta muta muuten ei käy
tekeminen, maan jonka paljoa mieluummin tahtoisi olla anta-
tumlltta, toimoen, ett'ei pyytäjän tullessa olisi ollut toto-
nansa; kaikissa näissä tapauksissa ei almu ole ainoastaan jota-
piiilviiistä, maan lvieliipii Jumalan mielestä armotonkin. Sen<
lainen almu ei tule muistoon Jumalan tykönä; tahi mieluum-
min, se Jumalan mielestä ei otetaan mitään almu. Sillä al-
mun täytyy (sanan kreikkalaisen merkityksen mukaan) olla ar-
meliaisuuden hedelmä. Kun se on senmoinen, niin se erino-
maisen hymitsti sopii yhteen rukouksen kanssa ja on siihen sa-
manlaisessa suhteessa, tuin tatsoislveli on kaksoissisareensa.
Rukouksessa osoittaa mielensä kiitollinen onnellinen sielu, joka
on saanut kokea armeliaisuutta. Tämä rukoilema sielu etsii
Jumalan sydäntä, joka suojeleman paimenen lamoin on kumar-
tunut hänen ylitsensä. Se antaa itsensä alttiiksi hänelle, se
heittäytyy hänen amuksensa, se alvautuu hänen huoneeksensa,
jossa hänen tulee asua. „Mmii saan kokea armoa, sen olen
ansiotta saanut" — tämä on oikea rukoushenki. Toinen sisäl-
lisen elämän puoli on se, että me puolestamme annamme sen
armeliaisuuden, jota itse olemme saaneet kokea, mirrata maail-
maan yli metsiemme. Jota on saanut totea mitä se merkitsee,
että Jesus on heittänyt henkensä hänen puolestansa, sen täytyy
olla altis heittämään myöskin henkensä meljiensii edestä. Tätä
ei suinkaan tehdä ainoastaan rahan antamisella, mutta kui-
tenkin rahan antamisellakin. Ainoastaan se on oikeata anta-
mista, joka on kiitosuhri Jumalan sanomattoman lahjan täh-
den; jo itsestäänkin on seltviiii, että tahja on annettama »vapaa-
ehtoisesti ja ilomielin, että se on rattanden hedelmä.

Tässä ei nyt siis ole kysymystä siitä rakkaudesta, mitä
me osoitamme lapsillemme ja meriheimolaisillemme. Tämä on
luonnollista rakkautta, jota jumalatonkin ihminen moi osoittaa.
Tätä rakkautta tapaamme hymin liikuttamassa muodossa eläi-
missäkin, esim. kun lintu syöttää poikasiansa, tahi kun tiikeri
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antaa Pienien pentujensa nuolla saaliin Verta, ennen kuin se
itse sitä juo. Tässä nyt ei ole puhetta äidistä, jota ei Voi
unhottaa lastansa, maan Jumalan lapsesta, joka tuntee ympä-
rillänsä oleman sisällisen ja ulkonaisen kurjuuden omaksensa,
eikä jumalallisessa rakkaudessaan moi muuta tehdä kuin sitoa
haawoja, muodattaa niihin palsamia, lieivittiiii nälkää ja janoa,
rakastaa ja auttaa. Ei siis ole puhettakaan siitä, että almut
tekisimiit meidät munhurskaiksi Jumalan edessä. Niiden
tulee päwlvastow olla merkkinä siitä, että me manhurskautta-
misen kautta Kristuksen meressä olemme tulleet Jumalan lap-
siksi, ne omat saaivutetusta lapsuudesta lähteneen kiitollisen sy-
dämellisen ilon ilmauksia. — Suuri ilo tekee jokaisen ihmis-
sydiimmen, joka mielii ei ole tuiki kolvettunut, hennoksi ja hem-
peäksi. „Tiinii piimänä ei kenenkään pidä kuoleman (sanoi ku-
ningas Saul niille, jotka syyttimiit hänen »vihollisiansa), sillä
Herra on tehnyt autuuden Israelissa!" Kyllä on helppo an-
taa anteeksi, kun Jumala on antanut meille jotakin suurta.
Mutta silloinkin on helpompi antaa. Hiiiipäimänä, jolloin mies
saa sulkea rakastetun morsiamensa syliinsä; ristiäispiiimänii,
kun manhemmat sylvitstt liikutettuna katselemat pientä lasta,
jonka Jumala on heille lahjoittanut, — silloin moipi tapahtua,
että n ettn, joiden muutoin on hymin maikeata luopua rahois-
tansa, omat halulliset antamaan lahjan toiselle. Samoin on
laita sellaiseen aikaan, jolloin sinä pelastuit suuresta hädästä
tahi sait totea erinomaista siunausta toimissasi. Mutta jota
ei ajattele murheellisia, köyhiä ja sairaita, hän ei mielii ole kä-
sittänyt onneansa. — Mutta mitä merkitsemät suurimmatkaan
maalliset ilot tämän autuuden rinnalla: „Mwutle on armo ta-
pahtunut" — ? Mitenkä moisikuan sydän, joka semmoista rie-
mua tuntee, olla haluton jakamaan toisille sitä, mikä kuitenkin
oikein käytettynä on niin »voimakas herättämään tailvaallista
iloa täällä elämässä —? Tosin puhutaan usein „joutawasta
rahasta" tahi epiiruuollisesta rahasta. Mutta raha on
joutamatll tahi epärunollista ainoastaan silloin, kun
siitä pidetään kiinni; sitä mastoin on se korkeimman
runollisuuden lähde, jos sitä oikealla lamalla anne-
taan. Oman sydämen kannel rupee silloin kajahtelemaan, ja
niiden sydämet, jotta meidän lahjamme saamat, tulemat täyteen
päimänivaloa, ja kauniimmat kukat, mitä ajatella moi rupeemat
puhkeamaan. Mutta, malitettamasti kyllä, ainoastaan Harmat
ihmiset tuntemat tätä riemua, koska maan muutamat antajista
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antamat oikeassa hengessä. Lukemattomat kristityt sairastamat
senlaista tautia, että he kyllä tahtomat ylipäänsä lesusta Kris-
tusta pitää Herranansa, mutta rahamarojen yli eimiit salli hä-
nelle mitään sananmaltllll, niitä he itse tahtomat täydellä mal-
lalla hallita. Mutta kun nyt Vapahtaja ei tahdo mitään eh-
toja eikä rajoja itsellensä asetettaman, niin seuraa siitä huono
mäti sielun ja Wapahtajan testen, jota sen tahtoo tehdä onnel-
liseksi, mutta ei saa. Mutta huono miili ei siedä yhdistystä ja
rauhaa. Jos jotakin tulee sinun ja lvaimosi mätiin, niin,rik-
kuu ja hiitviiiii teidän molempain sydämellinen yhteys. Ääni
on luonnoton, käsi on kylmä, silmä rauhaton. Samoin on
laita sinun ja taiwaallisen wapahtajasi testen. Tässä on meillä
todellakin etsittälvii

3. Musta paikka,

jota maituttaa sen, ettei moni kristitty tule todelliseen rauhaan
ja iloon pelastuksestansa. Pahin seikka siinä on, etteimiit he
sitä tahdo tunnustaa syyksi. „Mwun on sekä hopea että kul-
ta", sanoo Herra profeeta Haggatn kautta. Lutemattomasti
kertomat hurskaat ihmiset näitä sanoja. „Swun, Herra, on
sekä hopea että kulta; sinä lvoit siis helposti uuttaa — pata-
naliihetystii tahi magdalena-laitosta". Mutta silloin useinkin
ajattelee maan muiden paljoa hopeaa ja kultaa, eikä sitä tvä-
häii mitä itselliinsii on, jota tumminkin on Herran omaisuutta.
Tatvallisesti ajattelee enemmin muiden kassalaatikon atvaimia
kuin oman tiimin taskussa olemaa pienen lippaan amainta.

Jospa me kaikki sentään tahtoisimme »vakaasti ja rehelli-
sesti punnita mielessämme tätä seikkaa! Rahakukkaron kään-
tyminen on todellakin malttamaton kääntymisen osa.
„Mutta ahneus on kaiken pahan juuri". Tämän lauseen to-
distaa meille raamattu koko pitkällä jaksolla kamalia kertomuk-
sia, jotka kaikki meille osoittamat mikä kauhea perkeleellinen
kahle mammona on. Minun ei tarmitse mainita kuin nimet
Lot, Bileum, ludas Iskariot, rikas nuorukainen, Ananias ja
Sllffira. Kuinka lvakatvasti kuitenkin Herra puhuu „witiirästä
mammonasta"; kutnka pontemasti hän sanoo, ettei samalla ker-
taa moi Palmella Jumalaa ja mammonaa ja että ne, jotka
tahtomat tulla rikkaiksi syöksymät perikatoon, ymmärtääkseen
tätä ei tarmitse muuta, kuin mähiin tarkastella jokapiiitväistii
elämää, jommoisena se meidän ympärillämme on liitteessä.
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Maailma milisee ihmisiä (olkootpa he sitten mitjoonain omis-
tajia tahi palmelustyttöjii), joiden omatunto on rauhaton ja
masentunut, koska he omat »voitonhimon sallineet miekotella it-
seänsä epärehellisiin tekoihin. Minä en laisinkaan puhu niistä,
joidenka teot omat niin törkeitä, että heidän täytyy mennä
wankihuoneesen. Mutta niiden luku on paljon suurempi, jotka
emät ole rahtuakaan paremmat, waan osaawat waan Vähän
wiekkaammin käyttäytyä. Ia kuinkahan monet awioliitot oivat-
kaan peräti onnettomia sen tähden ettei tässä tärkeimmässä
elämänkysymyksessä ollut määrääjänä oikea ja todellinen rak-
kaus, waan Varallisuus tahi Varallisuuden toilvo. — Mutta
silloinkin kun asian laita ei ole tämä, on kuitenkin tieto siitä,
ettei rahoja käytetä Jumalan kunniaksi ja ihmiskumppalien
hyödyksi ja menestykseksi, raskaana painona monen ihmisen sy-
dämelle.

Kauheana kummituksena on yhteiskunnallinen kysymys
meidän aikanamme taiMaan rannalla. Huolimatta kaikista hel-
poituskeinoista ja maltion- ja poliisw-la'eista metiiä se huo-
miota puoleensa joka hetki, ja sitten mielit niissä maissa, missä
kristillinen »valistus on mallalla. Milloin missäkin tapahtuu
yksityisiä kauheita räjähdyksiä ja mielii useammin kumeoita
maanalaisia järistyksiä, jotka osoittamat meidän asuman tuli-
lvuorella. Mutta yhteiskunnallisen kysymyksen sylvimmiit juu-
ret eimiit ole siinä, että tämän elämän hylvyys on epä-
tasaisesti ja'ettn, maan siinä että sitä enimmäkseen
niin itsekkäästi hoidetaan. Ia ontinhan omaisuus hymin
epätasaisesti jaettu; mutta ihmiset omatkin niin erinkaltaiset:
toinen totoo toinen hiiivittiiii; toinen on ahkera toinen laista j.
n. e., niin ettei tasainen jako edes 24:tsi hetkeksi möisi hankkia
yhtäläisiä suhteita. Sitä paitsi omat ne elämän onnen erilai-
suudet, jotta omat seurauksina epätasaisesta rahan-ja'osta maan
pittu asioita lverraten niihin kauheisin erilaisuuksiin, jotka seu-

raamat siitä, että toinen on sairas, toinen terme, toinen hen-
gen suhteen lahjakas, toinen tylsämielinen, toinen sytvämielistit
luonnetta, toinen iloista, toinen kaunis, toinen ruma j. n. e.
Mutta ainakaan näitä erilaisuuksia ei moi poistaa eikä estää
ei edes maan liemittiiii millään filosofialla ja tieteellä, ei mil-
lään kansallistlllondella tahi parlamentin lailla. Kaikkien olo-
jen tasoittamis-aate on yhtä mieletön tuin itämäkin.

Ia kumminkin on Proudhon lausunut tuon järjettömän
lauseen: „Omaisuus on martautta". Mutta tuo Proudhon,



224

kuten tunnettu, ei ollut mikään „weli Irstainen", maan mata-
ma oppinut. Hän »iis selittää rikokseksi kaiken yksityisen omai-
suuden omistamisen ja maatii, että kaikki mitä on, on tiiytet-
tiimii yhteiseksi hylvätsi. — No antaahan olla, joka tuntee ih-
misluonteen, se käsittää, että „tommuunw", miisaimmintin jär-
jestetty»» tommuuntn täytyy olla taiten työhalun ja siis myös-
kin työky'yn hauta, kaiken toimimisen ja tulemisen halun hauta,
siis myöskin ihmiskunnan aatteellisten pyrintöjen hauta. Kui-
tenkin täytyy silläkin olla syynsä, että niin symämietteinen mtes
kuin Proudhon moi sulkea maltiomiisautensa senlaiseen lausee-sen, ja että niin moni symämietteinen mies puhuu samalla la-
moin. Varmaan ei se ole kristillistä eikä järjellistä, kun sa-
notaan, että kaikki joilla on omaisuutta omat markatta. Mutta
tämä järjetön lause on ainoastaan sen uskonkappaleen masta^
puoli, jota Harmoin kuulee lausuttaman, mutta joka on symälle
piirretty useimpien rikkaitten ihmisten sydämiin ja kuuluu näin:
„Omaisuus on omaisuutta; omistamallani talvaralla minä
lvoin tehdä, mitä ikinä tahdon". Tämä lause on mielii ehkä
epiikristillisempi tuin Proudhonin lause. Eitä ainoastaan niin,
maan — se on ollut alkuna Proudhonin mielipiteesen. Toi-
sin sanoen: sosialismi on luonnollinen mastamaikutus, ei pää-
omaa, maan pääoman lviiärinkitytöstii wastaan. Waltto tosin
suojelee niitä, jotka alistamat omaisuutensa ainoastaan itsektiii-
syyden palmelukseen. Mutta emanteeliumt heidät tuomitsee.

Minä sanoin edellä yhteiskunnallisen kysymyksen tulleen
juuri kristityissä maissa niin kauheaksi, ju siihen löytynee
kyllä piitetviit syynsä. Tämä et tule näitten kristittyjen kan-
sain korkeammista kulteista, maan juuri kristinuskosta itses-
tään. Emankeeliumi se opettaa rikkaille herroille, etteimiit he
ole itsemaltiaita herroja, maan Jumalan määräämiä »varojensa
hoitajia ja hallitsijoita. Heidän tulee sitä käyttää Jumalan
kunniaksi, mutta se taas sisältää, että heidän on käyttäminen
sitä rakkauden palmelukseen. lotteimiit rikkaat entmmäkseen
tästä tahdo ttetiiii, uitu tietämät köyhät sen sitä paremmin.
Kuinka onkaan noita suuria sanoja: „wapaus, yhtäläisyys ja
lveljeys" miiiiristelty, ei niitä kuitenkaan ilman emanteeliumia
olisi olemassa. — Emankeeliumi tuomitsee armottomiksi senlai-
set olot, että toinen ihminen kokoo miljoonia ja täyttää niitä
omaksi hymiiksensii, — että edellä mainitun mieressii on sata
muuta, jotta huolimatta suurimmista ruumiin ja sielun pon-
nistuksista toto elämänsä näkemät leiman puutetta. Sen ajan
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pitäisi jo lähestyä, jolloin nykyään mallalla olemat omistus- ja
omaisuustäsitteet hyljätään raakoina muinaisjätteinä, ja jolloin
ei eniiiin lainkaan moida käsittää, että asian laita muosituhansien
kuluessa on ollut, niin kuin se on ollut. Tässä suhteessa me
»armaankin kohtaamme suurenmoisia mullistuksia. Valtion la-
tisäädäntökin on aika suuressa käännekohdassa etenkin työkansan
ja ylipäänsä köyhien eduksi. Tokko sen kautta moi lviilttäii yh-
teiskunnallista mallankumousta, maito ei, sitä en mene päättä-
mään. Sallikoon Jumala taiten tulla paremmaksi rauhan- ja
»vanhurskauden tietä. Mutta kristittyjen, minä tarkoitan
Kristuksen todellisten opetuslasten, tulee tämänkin suhteen käyt-
täytyä niin että yhteiskunnallista mallankumousta ei olisi ta-
pahtunut, jos kaikki olisimat ajatelleet ja käyttäytyneet heidän
taivaltansa.

Nyt on meillä jo edellisissä tutkistelemuksissa ollut tar-
peeksi tilaisuutta osoittaa, että kristittyjen joka alalla on ollut
astumineu etutynnessä, kun on ollut yhteiskunnallisia kysymyk-
siä ratkllistamana. Heidän ei tule sallia itseänsä sysätä syrjään
niissäkään kysymyksissä, joissa ei ole suorastaan kristillistä
henkeä, maan joissa ainoastaan on ihmeellisyyden muoto. Hei-
dän ei tule ajatella saamansa jäädä maan katselijoiksi, kun on
esim. kysymys säästöpankki-järjestelmän lemittämisestä, juoppou-
den tahi prostitutsioonin tvastustamisesta, tunnallis-maimaishoi-
don paremmasta järjestämisestä, yleisten kylpylaitosten tahi
puistojen ja muiden senlaisten toimittamisesta. Heistä ei saa
olla kaukana mikään, mikä tarkoittaa maailman halun ylläpitä-
mistä tahi armollisemman tilan hankkimista ihmisille. Heidän
tulee kaikilla keinoin ja moimin, mitkä heidän mallassansa omat,
koettaa edistää sen kaupungin parasta, missä he asumat. Su-
rullista ja kristillisyydelle paljon haittaa tekemää on se, että
löytyy eräs (Jumalan kiitos pieni) yksipuolinen kristillinen
suunta, joka ei ota osaa mihinkään pyrintöön, jolla ei ole mää-
rättyä ustontunnustutsellista tahi pietistillistii tarkoitusta. Eng-
lannin kristityt, jotka keskenänsä omat hyivin epäsopuisia ja ah-dasmielisiä, omat siinä yksimielisiä, että he, jos suinkin mah-
dollista on, juutalaisten pakanain ja muhamedilaisten kanssa
edistiilviit kaikkia yleishyödyllisiä pyrintöjä, ja etteilviit he
puhu uskon erinlllisuutsista senlaisilla aloilla, mihin se ei tuutu.

Kuitenkaan ei tartvitse tämän suhteen niintään paljon
muistuttaa useimpia kristityttä. Maailman meno on nyt ker-
ran senlainen, että miehen kunnia, armo ja luotto riippuu etu-
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päässä siitä, että hän pitää huolta yleisestä hymiistä. Siis
on jo luonnollinen metomoimatin tekemään työtä tällä alalla.
Sitä mastoin useimmat Saksan kansalaiset katselemat surkutte-
lemalla hymyllä niitä, jotka uhraamat suuria uhria Herransuuren maltatunnan asian hymiitsi, s. o. niitä, jotta uhraa-
mat jotakin ewankeeliumin lewittämisetsi „kristittyyn" ja pata-
na-maailmaan. Mutta tämä outin juuri etupäässä se toimi
mitä on uskottu kristilliselle seurakunnalle. Mutta tämä toimi
Vaatii muun mitassa paljon, hywin paljon rahaa, jonka luon-
nollisesti melkein ainoastaan tosikristityt lahjoittamat. Jospa
seuraamat muistutukset saattaisimat meidät halukkaammin teke-
mään täiininoisia lahjoituksia!

4. »Pyhille to'ottawista waroista."
Tohtori Ullhorn on kirjoittanut oikein kunnon kirjan

Kristillisestä rakkanstotminnasta manhtmmassa kirkossa". Tämä
kirja näyttää mitä seltvimmiillä taivalla, että kristillinen kirkko
nuoruutensa aikana oli rattanden seurakunta, ja tämä rattans
oli sen moiman salaisuus. Siihen aitaan olikin kristittyjen ra-
hakukkaro kääntynyt, ja antaminen pidettiin kunniana ja osana
jumlllanpallveluksesta. Rahoja, elämäntarpeita ja maatiettä
ko'ottiin Herran pitimiinit ja ne jätettiin Herran huoneesen.
Mutta ainoastaan ne, jotka eimiit olleet minkään kirkollisen ran-
gaistuksen alaisia pidettiin armollisina antamaan jotakin.
Aina oli tarpeeksi, maikka merrattain miihän rikkaita kuului kris-
tilliseen seurakuntaan.

Mutta moi, sinä laupias Jumala, miksikä omat sitä mas-
toin tulleet meidän jumalanpalmeluksissa antamat uhrilahjam-
me, to'ottllkootpa ne sitten haalviin taikka uhriarkkuun! Nyky-
aikaan tunnustelemat kirkonkiitvijiit pienimpiä ropoja kukkaronsa
pohjalta ja säitstitmiit suurimmat itsiänsä ja rakkaita lapsiansa
Marten tahi ainakin semmoisiin tilaisuuksiin, joissa se Mais-
taan paperille mitä herra N. N. on antanut. Silloin lohduttamat
he itsiänsä lesken rotvollakin, jota mapahtaja niin suuresti
ylistää. Mutta tämä pieni ropo ei ollut sen tähden niin
suuri, että se oli niin pieni, maan koska se oli todellinen uhri
ja kiitollisen rakkauden hedelmä. Tuo armotas ropo köyhän
lesken kädessä muuttuu rikkaan miehen kädessä loukkaukseksi Ju-
malaa ivastaan. Meidän antamisemme setä kirkossa että kir-
kon ulkopuolella tulee olla jumalanpalmelus, sillä sen tulee olla
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kiitosuhri. Sen tulee siis olla todellinen uhri, eitä mitään,
mitä meille on armotonta. Sen tulee edelleen olla meidän
kiitollisen sydämemme teko, jolla me ylistämme Jumalaa
hänen sanomattomasta lahjastaan. Tämä meidän antamisemme
tulee ennen kaikkia tapahtua ilomielin. Minä olen lamannut
ihmisiä, jotka antoimat summia Jumalan maltakunnan hymiiksi,
mutta he tunnusttlvat rehellisesti kollehtien kokoojille: „Me
emme anna sen tähden, että siitä meille on iloa. Me emme
te'e sitä litoin kunnianhimosta; me te'emme sen melmollisuu-
den tunteesta ja Jumalan pelmosta." Tämä on surtuteltalvaa.
Se on manna merkki siitä, että Herra maituttaa sydämeen, kun
se ei saa rauhaa käyttämään kaikkea omaksi hyödykseen. Mutta
se ei saa tumminkaan la'ata rukoilemasta antamisen oikeata
iloa. Ia tämä ilo tulee samassa määrässä, tuin ihminen tu-
lee iloiseksi Jumalan sanomattomasta lahjasta. Tämä nöyrä,
iloinen kiitollisuuden henki se se elähyttiiii Manhan kristityn
seurakunnan rukoukset. Muitan niistä rukouksista on näin
tuntuma: „Ota ivastaan, Jumala, tänään uhraamaisten uhrit,
niin tuin sinä otit ivastaan Abelin uhrin, Sakariaan pyhän
saivun, Korneliutsen almut ja lesken molemmat rolvot; niin ota
mastaan niidenkin kiitosuhrit ja anna heille ijantaittista
tamaraa ajallisen sijaan, taimaallista maallisen si-
jaan." Tässä siis tehdään maihtotaupfta. Jumalan lapset an-
tamat maallista tamaraa taimaallista tamaraa mastaan. He
pitämät sen kunniana, että he saamat antaa Jumalalle. Ia Ju-
mala ottaa sen mastaan uhrina, kosta se on rakkaudesta an-
nettu, kosta se kumua sydämen uhria. Antamien puolesta ei
rukoiltu Jumalaa antamaan heille torivautseksi mitään maal-
lista siunausta. Järjellisestä antamisesta el todellakaan ku-
kaan ihminen ole tullut töyhemmätsi; tuhansissa tapauksissa sat-
tuu uiman pilintvastoin. Mutta tämä jätetään Herran
haltuun. Vaan Herralta rutoillaan ijitistii tamaraa ajallista
mastaan, taimaallista maallista mastaan!

Sama henki ilmestyy toisessakin kirkkorukouksessa: „nii-
den puolesta, jotta antamat salaa, ja niiden puolesta, jotta an-
tamat julkisesti; niiden puolesta jotta antamat paljon ja jotka
antamat wiihiw, ja myöskin niiden puolesta^ jotta tah-
toisitvat antaa, maan eimiit moi." Tämä on ihanata ja
liituttamaistll! Tästä näkyy, että ivanhat kristityt omat oikein
käsittäneet ja oikein käyttäneet raamatun kertomusta lesken ro-
mosta. Tämä on todellakin mapaamielistä ja Kristuksen hm-
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gen kanssa yhtiipitiiwäii, ettei lahjaa mitata metallilasin, maan
sydämen tarkoituksen mutaan. Jospa me oppisimme tämän
lvoidatsemme tuttia itseämme, josko me te'emme, mitä me moim-
me tehdä, ja josko me ilolla te'emme, mitä te'emme.

Totta kyllä on, että lvaatimukset kristittyjen rahojen suh-
teen meidän aikoinamme omat hymin suuret ja tulemat imeläkin
suuremmiksi. Tosin omat useimmissa seurakunnissa kirkot ja
koulut imeläpä lahjoitusrahastotkin kirkkoa ja koulua Marten ole-
massa manhoista ajoista asti. Mutta meidän simistysolomme
omat senlaiset, mäkiluku erittäinkin kaupungeissa on tasmanut
niin summattomasti, niin moninaisia uusia tarpeita on ilmes-
tynyt ja niin monta ivanhan puutosta on uudestaan löydetty,
että tarmitaan suurenmoista anteliaisuutta, joskin maan kirkol-
lisia tarpeita tahdotaan tyydyttää. Kaikkialla, etenkin kaupun-
geissa, puuhataan uusien kirkkojen rakentamista, hankitaan Ma-
roja uusien papillisten toimien asettamiseksi. Ihtit tärkeätä on
hankkia Maroja, niin että istuinpaikat joko kaikki (mikä olisi pa-
rasta) tahi ainakin suurimmaksi osaksi saataisiin mapaitsi. Useim-
missa paikoin niitä myydään tahi muokrataan tuin teaatteri-
paittoja. Tämä ei ole suinkaan pieuimpänii syynä siihen, että
„alhainen rahmas" on lvieraaittunut kirkosta. Köyhille ei enitiin
julisteta eivanteeliumia, kosta he emät enitiin tule, eitvittkii he
tule, kosta marattaat omat saattaneet rahakukkaron mallan kir-
kossakin tuntumaksi. Rauhankirkossa, missä näiden rimien kir-
joittaja saarnaa, on paikat mapaina kellekä hytviinsä, ja kum-
minkin on herra antanut meille siunausta. Hän on herättänyt
»varakkaiden sydämet antamaan mapa-ehtoisesti sen lverran, tuin
multlllla saadaan pentinmuoraa. Minä luin ihmeen kauniin
Bonchurchin kirkon seinältä Vightin saarella muutaman seu-
rakunnan jäsenen lahjoittaneen 1,000 kruunua mapaaftaikkojen
ostamiseksi köyhille. Seurattakoon kaikkialla hänen esimerkkiänsä!
Mitä maksaa köyhien hengellisen huolettomuuden malittaminen,
kun heidät kumminkin tumallansa tarkoitetaan kirkosta tahi heille
tarjotaan ainoastaan maimaisensyntisen-paikkoja? — Mutta
eimiit ainoastaan kirkolliset olot tarmitse Maroja. Sisälähetyk-
sen toimi, pllkanaliihetyksen suuri työ maatimat niin suu-
ria summia, että lahjoittamisen-ilo aina joutuu useihin uusiin
ja Mlliteisin koetuksiin. Surullista on sanoa, että usein kollek-
tanteja eli senlaisia henkilöitä, jotka kokoomat Jumalan multu-
kunnan eri tarpeisiin, pidetään kerjäläisinä, mieläpii jonkinlatsina
nylkyreinittin ja rosmoina, jotka muka ihmisten päälle hyökkää-



229

mät ja ryöstäwitt heidät paljaiksi. Eipä tarwitse todistaakaan
ett'eiwät tiiiinlaiset ihmiset juuri tämän sopimattoman ajatus-
laatunsll tähden saa nähdä paljon Kristuksen opelapsissansa tun-
tumaa iloa. Tämän kirjoittaja on kerran silloisen köyhän seu-
rakuntansa hymiiksi, jota ei lvoinut omilla Maroillansa uudestaan
rakentaa kirkkoansa, ko'onnut esimallan myöntämän huoneto-
lehdi n. Ne miikot, jolloin minä täytin tämän tehtiimiini, kuu-
lumat elämäni maiteimpiin aitoihin. Tyytymättömiä ja nurjia
naamoja, nuhaisia ja napisemia sanoja, »väittämiä epäselmiii pu-
heita sain minä näinä Miikkoina kuulla paljoa suuremmassa
määrin tuin muutoin neljän muoden tutuessa. Tosin oli monta
ihanaakin keidasta tässä erämaassa, mutta ne ottivat maan
keitaita. Mielessäni täytyi minun tumminkin „tehdii syyttömiksi"
näitä ihmisiä, jotka niin näpistivät, sillä jotten minä kristilli-
senä pappina juuri osoittanut napisemaa mieltä, niin oli se
kumminkin usein minun mielessäni, ja jos minä jollointulloin
annoinkin ilolla, niin olin minä joskus oikein iloissani siitä,
etteimiit tollehdin kokoojat olleet lamanneet minua totona. —

Varmaankin käy monen kristityn kuten ennen minunkin, että
nim. hetkiä tulee, jolloin on niin täynnä kiitollista iloa Juma-
lan armosta Kristuksessa, että antaa täysin kourin ja päättää
aina antamansa ilomielin. Mutta eikös niin, eihän tätä iha-
natll mielialaa laitan kestänyt ja pian tvajosi jälleen entiseen
surkeuteen.

Minä olen nyt paljon miettinyt, kuinka tätä onnettomuutta
möisi auttaa. Vastenmielinen lahja on armoton lahja. Sitä
antaessa ei ole omatunto hymii, eitä lahjan saajan kanssa moi
ilotta lahjasta. Itseltänsä poistaa puhtaimman ilon. Lemmet-
tömät ja haluttomat lahjat omat tuoksuttomia ja miirtttömiä
kukkta. Nurjalla mielellä annettu lahja on oikeastaan ristinrii-
dassa itsensä kanssa.

Mutta kuinka moi päästä iloiseen lahjoittamiseen? Mi-
nun mielestäni Jumalan sana tässäkin meille osoittaa oikean
tien. Apostoli Paamali kirjoittaa 1 Kor. 16: I—2: „Mutta
alvun hakemisesta Pyhiä Marten, kuin minä Oalatian seurakun-
nille säätänyt olen; niin te myös tehkiiiit. Eilsimitisenii sabbat-
tina ottllkaan jokainen teistä tykönsä jotakin, ja ko'otkoon Ma-ransa jälteen, ettei äsken silloin, koska minä tulen, niitä hake-
maan rumeta."

Tässä me pysymme erillämme yksityiskohdista, mutta kum-
minkin on niin paljon sellviiii, että apostolt puhuu Merosta,
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nim. senlllisesta Merosta minkä Jumala on määrännyt lapsil-
lensa. Tässä ei saa sanoa: „Woi meitä ihmisrauttoja! Meillä
on jo niin paljon matsettamaa »valtiolle; mahdotonta on jaksaa
maksaa kaikkia ijankaikkisia uusia ja yhä suurempia meroja : —

tulomeroa, maameroa, wesiweroa, maimaishoitomeroa, koulumeroa
ja kaikeulaisia kunnullismenoju. — Ia nyt tulee Jumalakin mielii
maalimaan meroa!" Ei, se on mahdotonta; joka niin ajattelee,
se on jo edeltäkäsin „wapautettu"! — Todellinen kris-
titty kääntää keihäänsä päinmastaiseen suuntaan sanoen: „los
minä annan — mielelläni tahi lvastenmielisesti — niin paljon
maallisen maltakunnan hymiiksi, niin enkö minä mielelläni mak-
saisi ijiiisen jumalanlvaltllkunnan hymiiksi? Saakoon kei-
sari mitä keisarille tulee, mutta myöskin Jumala, mitä Juma-
lalle tulee." Tässä on siis mero, jonka maksamista katson iloksi
ja kunniaksi; muussa tapauksessa sillä ei olekaan mitään armoa.

Mutta edelleen apostoli ehdoittaa, että olisi maksettama
määrä-ajoilla jotakin. Meidän täytyy kaikissa asioissa
pitää huolta säännöllisyydestä ja järjestyksestä. Joka määrä-
ajoilla ei itseänsä pese, maan tekee sen, milloin mieli tekee, on
siimoton ihminen, maikka hän nyt makamasti haluaisikin olla
puhdas. Joka ei syö eikä juo määrä-ujoilla, sillä on huono
elanto, maikka hän soisikin mainiompaa ruokaa. Samoin on
laita hengellisellakin alalla. Meillä tulee esim. olla mää-
rätyt hetket, jolloin me tutkistelemme Jumalan sanaa, määrätyt
hetket, jotka me käytämme rukouksiin. Sitä paitsi on hetkiä,
jolloin meidän sydämeemme koskee tkitiin kuin näkymätön sormi
ja jolloin, maalliseen tapaan puhuen, Jumala aiman yksityisesti
ja persoonallisesti termehtiiii ja kutsuu sydäntä. Silloin tietysti
ei saa sanoa: „Nyt ei ole minun tamallinen aitani, odotapas,
kunnes pitimii menee mailleen!" — Ei suinkaan, maan kun pyhä
tuulenhenkiiys Jumalasta suhahtaa halki ilman, silloin tulee
meidän heittää kaikki muut siksensii, hinata lailvamme purjeet
ylös ja tähdätä kompassimme ijiiisyyttii kohden, sillä silloin on
armonaika, silloin tahtoo Jumala meitä tamata. Mutta kum-
minkin tulee rukous-elämän säännöllisyyden ja järjestyksen py-
syä muuttumatonna. — Samaa sanomme me antamisesta.
Koska me olemme heikkoja ihmisiä, joita alinomaa ahdistaa ja
sitoo itsekkiiisyys, ahneus, ja kaikenlaiset lihalliset armelut ja
ajatukset, niin ei meidän somi antaa maan sattumalta tahi mi-
ten mieleen johtuu. Onhan tosin erityisiä syitä, jotka meitä
kehoittawllt antamaan jotakin Jumalan maltakunnan hymiiksi.



231

Kun Jumala esim. erityisesti siunaa meidän aineellisia suhtei-
tamme, niin onkohan mitään sen luonnollisempaa, tuin että me
tuomme hänelle kiitosuhrin? Tahi kun sattuu erityinen kauhea
hätä, joka mantu suurenmoista amunantoa, — eiköhän silloin
ole aiman luonnollista, että »vähiin supistaa elantoansa, eitä
pidä aikomiansa pitoja, tahi ainakin tekee ne hymin yksinkertai-
seksi, maikka olisikin mielinyt pitää suurempia? — Tahi jos lapsi
sattuu kuolemaan ja sen jälkeen on miihemmistit huolta pi-
dettämii, silloin ei tule huoata ja malittaa „kowaa kohtaloa",
maan panna se lisä, minkä sillä surullisella lamalla »voittaa
Herran käteen. Kuolema tyttö kysyi isältänsä: „Rakas isä,
kuinka paljon minä sinulle »vuosittain maksan? Isä ei lainkaan
ollut tyytytviiinen tähän mielestänsä epiirunolliseen ja ei juuri
lapselliseen kysymykseen ja tahtoi johtaa lapsen ajatuksia toiseen
suuntaan: „Alit puhu siitä, lapseni; tiedäthän, että maksan
mielelläni puolestasi kaikki, mikä sinulle on tarpeen". Mutta
pikku tyttö pyysi muun innokkaasti että isä rakkaudesta lapseensa
lastisi, kuinka paljon hän muodessa maksoi lapsen tarpeisin.
Nyt laski mihdoin isä menot luonnossa, maatteet, koulurahat
j. n. e., ja sanoi: „Menee ehtii noin 500 markkaa." Silloin ivastasi
lapsi: „Ratas isä, kun minä nyt kuolen, enkä sinulle maksa
eniiiin mitään, niin pyydän minä, että sinä annat ne 509 mark-
kaa köyhille isättömille lapsille, että he moisimat saada hymän
tasmatutsen ja myöskin kerran moisimat tulla taimaasen." Isä
hämmästyi lvithän mutta mihdoin hän kyyneleet silmissä lupasi
kuolemalle lemmikilleen, mitä se halusi. Sillä lamoin teki hän
kuoleman lapselle suloiseksi. Eikä hän tullut lvuotuisesta lah-
jastansa köyhemmittsi, maan mapaammaksi ja iloisemmaksi sydä-
messään. Mutta kerran hän suu kokea, mitä sisältää seuraama
lause: „loka holhoo lapsen lesuksen nimeen, se holhoo hänet
itsensä".

Tästä lapsenjutusta moi oppia paljon. Minä kerron
tässä mielit kertomuksen suurista ihmisistä, joka on luonteeltaan
aiman toisenlainen, mutta kumminkin yhtä opettamainen. Tämän
kirjoittaja tuli muutaman herran luokse, joka oli hänen ystii-
miitnsä, tehdäksensä pienen pyynnön suuren asian hymiiksi. Mutta
se, jonka olisi tullut antaa oli hymin huonolla tuulella ja sanoi
soimaten: „Mitiis te nyt taas tahdotte?" „En yhtään mi-
tään!" mastasin minä, tein käännöksen ja menin. Hän juoksi
minun jälteeni ju kysyi jo lviihän lempeämmin: „Mwkä täh-
den te sitten olette tulleet, joltette te mitään tahdo?" Vas-
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taus: „Mwii tultu tapaamaan ihmtstii, jossa Jesus hallitsee.
Tätä ihmistä aioin pyytää tekemään jotakin Kristuksen asian
hylviiksi; mutta minä tapasin miehen, jota paha henki sattui
liimaamaan, enkä minä sen tähden tahdo mitään." Sitten
mustasi hän hymyillen: „Tultaahan nyt edes huoneeseni ja
sanokaa, mikä teillä on huolena. Minä tahdon nyt pahanhen-
gen kiusaksi olla ystälviillinen mies". Ensiksi rumettiin kunnon
saksalaisen talvan mukaan polttamaan sikaria; sitten minä we-
din esille pyyntöni ja herra jokseenkin ptan koko kasan rahoja.
Tällä tamoin oli meillä kummallakin oimallinen piimii. Mutta
tältä kunnon kristityltä olin minä saanut sen hymin hymiin ope-
tuksen, että, niin pian kuin huomaa pahanhengen hyökänneen
päällensä (olkoon se sitten pahan tuulen tahi ylpeyden tahi ah-
neuden henki tahi se henki mitä kutsutaan „hermoiksi") että silloin
tulee rohkaista mielensä sanoen: „No nytpä minä kerrankin annan
tvllnhalle antamille kunnon pottun ja mcdiin häntä aita latlla ne-
nästä ja suututtaatsent häntä juuri tänään tehdä jotain oikein
erinomaisen hytväii".

Tästä tattestll näkee lukija oleman monenlaisia syitä ja
aiheita hymiin töihin. Kun minä siis pnhun Herralle annet-
tamasta säännöllisestä Merosta, niin en minä sillä tarkoita, että
siinä muka jo olisi kerrassaan tarpeeksi. Mutta minä tarkoitan,
että meillä joka tapauksessa tulee olla määrättyjä menoja.
Määrätyn osan tuloistamme tulee meidän antaa rakkauden pal-
melaiseen ja sillä tamoin perustaa marsinainen rahasto. Kym-
mennytsistä ei missään paikassa uutta Testamenttia puhuta
enemmän tuin muustakaan laista; mutta apostoli sanoo kyllä
ettei manhurstaalle ole mitään lakia pantu. Mutta »va-
paasta rakkaudesta tulee itsellensä tehdä lakia, jos niitä enäiin
lageiksi tahtoo sanoa. Se on erinomainen asia, jos on rahasto
Jumalan Maralta joka ilman mitään kiistaa ja epäilystä on
terrassaan Herran oma. Se, minkä tämä rahasto sisältää, ol-
koon siinä sitten 10 tahi 10,000 markkaa, ei ole enemmin mei-
dän tuin nekään rahat, mitkä omat naapurimme rahalaatikossa.
„Rahat tässä Jumalan rahastossa omat Pyhät; ne omat eroi-
tetut rattanden palmelutseen, ja minulla on kunnia järjellisten
perusteiden mukaan niitä jokaisessa yksityiskohdassa hoitaa.

Kuinka helppoa ja iloisaa nyt on antaminen! Aiman
toisenlaisilla silmillähän nyt katselee kolehtienkokoojia ja keräys-
listoja! Jos ennen pyytäjät oltmattin muka ankaroita sanan-
saattajia, rasittamia muistuttajia, meronkokoojia ja nyltijöitä —
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niin muuttumat ue nyt rakkaiksi henkilöiksi, jotta saattamat ih-
misen hylviin ajatutsiiu. He auttamat nyt meitä muuttamaan
„wääriiii mammonaa" elämän puuksi, „joutuwia rahoja" ijiii-
setsi riemunsadotsi. Minä moin omasta tokemuksestaui todis-
taa, että tehtyäni semmoisen rahaston Jumalan Maralta, anta-
minen minusta on muuttunut siksi, mikä se järjelliseltä jukris-
tilliseltä näkökannalta katsoen tulee ollakin, nimittäin huiviksi
ja iloksi.

Kristillisen järjen taas tulee määrätä, milloinka tulee an-
taa, milloin tulee olla a iltamatta, milloinka tulee antaa pal-
jon, milloinka mäh emmi n. Tarpeista tulee ottaa selko ja
myöskin kristillisen kanssakäymisen ja senmoisten kirjoitusten
kautta, jotka sitä asiaa käsittelemät, saada tieto siitä. Varjelkoon
Jumala meitä kemytmielisestit antamisesta! Hylviintekeiviit-
syys on työtä, mieliipä makamatatin työtä. Tämä koskee
tosin etupäässä tvaiivaishoitoa, jossa saa aikaan ymmärtämättö-
millä lahjoilla useinkin kauhean suurta »vahinkoa. Mutta sisä-
ja pllkllnlllähetykselletin tulee lahjoja antaa ymmiirtätvitisesti.
Smeitsiläisestä sanomalehdestä usetn llten uuden rakkauden lah-
jain joukossa, jotka lähetetään toimitukselle: „fur m o's um
nöthigsten ist" (N. N.ltä 4 frangta j. n. e.). Setin on
hymin hymii, jos ei itsellä ole sellvillii asiat, mutta paras on
tuitentiu, jos itse tietää; sillä lahjaa tulee seurata rukous, ja
rukoilla minä moin paremmin, jos tunnen hädän, kuin jos sitä
en tunne. Mitä nyt mihdoin pääkysymykseen tulee: „No tuiu-
tas paljon sitten tulee antaa?" — niin siihen en moi mustata,
ja jos minä moisinkin, niin minä en tahdo. Jo olen sanonut,
ettei Jumala uuden Liiton lapsilta maadi kymmenyksiä; yli-
päänsä hän ei maadi mitään. Apostolit emät litoin mainitse,
tuleeko enemmän, maito mahemmän tuin kymmenykset; he sano-
mat maan, että Jumala rakastaa iloista antajaa ja että
tulee tehdä, »n itä moi. Meistä prosenttisuhdettu koskemaa
määräystä rakkaudenlahjojesi setä kiitosuhriksi ja säännöllisten
tulojesi millillä ei moi lamata. Jolla on hymin pienet tulot,
aiuoastaan se ehkä antaa enemmin, jos hän antaa Vv» prosent-
tia kuin rikas mies, joka antaa 10 prosenttia, siis sata kertaa
niin paljon. Tämä sata kertaa niin paljon on ehkä 3,000
markkaa ja edellinen '/10 prosenttia on ehkä 3 markkaa. Kui-
tenkin moipi 3 markkaa erityisissä oloissa olla suurempi uhri
kuin 3,000. — Jos sinulla on monta lasta, joidenka tasmatut-
sesta ja tulemaisuudesta sinun täytyy pitää huolta, tahi jos
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sinä olet lapseton; jos sinulla on köyhiä tahi rikkaita sukulaisia;
jos sinä itsellesi ja perheellesi moit odottaa perintöä tahi et;
jos sinä olet tilvuloinen mies tahi jos sinun täytyy pitää huolta
suuresta ~elwtorosta" tahi ei; jos asiasi menestymiit hymin
tahi huonosti j. n. e. — kaikki niimät ja monet muut seikat
lvaikuttllmat hymin suuresti sinun mitiiräämäiisi prosenttiin Ju-
malan merotsi. Mutta ottoonpa sitä nht kuinka hylviinsii, enem-
min tahi mähemmin, jokseenkin paljon tahi jokseenkin mähiin —

pitit-llsta on se, etta on marina rahasto Jumalan Maralta, jo-
honka tulee sisältö säännöllisestä, tulemasta maksusta. Jaetta-
koon tama sitten: 1) niin paljon köyhille ja hätää karsimille,
2) niin paljon sisiiliihetyslaitoksiin, 3) niin paljon patanalithe-
tykselle, 4) niin paljon kirtko-kolehteihin. Nyt minä pidän niin
paljon edeltä arivaamattomain menojen maralta, jos jotakin jää,
niin on minulla tuleman muoden Maralta sitä enemmän. — Jospa
kaikki kristityt (ne jotka lvoilvat antaa tuhansia ja jotka moilvat
antaa maan muutamia markkoja) tahtoisimat tehdä tämän suun-
nitelman mutaan, niin olisi piankin kaikilla hankkeilla Juma-
lan maltatunnan hymätsi, jos ne sitä nimeä ansaitsemat, yltä-
kyllin Maroja, ja niiden asioita moitaisiin ajaa paljoa suurem-
malla innolla, ivoimalla, ilolla ja menestyksellä. Silloinpa sai-
simat mihdoinkin loppunsa nuokin alituiset hätähuudot Marojen
puutteen johdosta ja kaikki nuo puoleensa metiitviit ja kuitenkin
useinkin niin armottomat pikku keinot Marojen hankkimiseksi, ku-
ten esim. arpajaiset, myyjäiset, laulajaiset ja muut. Tämä olisi
suuri asia. Mutta mielii suurempi asia olisi se, että tuhannet
kristityt sen kautta saisimat sydämmensii lvapaitsi ja omat tun-
tonsa iloisiksi ja rohkeiksi.

Sanottakoon mitä tahansa: — tuhansissa tapauksissa se
rahakukkaro muoren tamoin painaa sydämiä ja estää mapaasti
hengittämästä, ja iloisalla mielellä rukoilemasta. Useinkin se
seikka, ettei rahakukkaro ole käännetty, on sielun rauhan lviim-
meinen mihollinen. Kun mihdoinkin tämä mihollinen on jou-
tunut tappiolle, niin kajahtaa lvanha ja uusi riemuhuuto: „Mei-
diin sielumme Pääsi niin tuin lintu lintumiehen paulasta. Paula
on rikki ja lintu on pois!"


