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Keino päästä naimisiin.

Alkulause:
Ei ole ihmisen hyvä olla yksinään,
Nain Herra jo paradiisiss' virkkoi.
Ja niin luotiin nainen kaunis, viekas,
Luoja hänen kätens 1 Aadamille antoi.

Neuvoja tytöille.

Naiset luotiin maailman koristeiksi.

Muita ainoastaan silloin vastaavat he täy-
dellisesti tarkoituksensa, kun he ovat naimi-
sissa. Sillä naimattomat naiset muistuttavat
kukkia syrjäisellä' paikalla, joita ei koskaan et-
sitä: kukkia, jotka kukkivat kenenkään näke-
mättä, he kuihtuvat ja kuolevat yksinäisyydessä.
Joka naisella tulee olla oma Aadaminsa, joka
tukee häntä myötä- ja vastoinkäymisissä ja jo-
hon hän voi luottaa paremmin kuin itseensä.



Määräys inyöntyväisyydcstä.

Kuunnelkaa te kunstioitetat.

Me alamme nyt sillä perusteella, että jokai-
nen nainen tahtoo saada miehen, sillä" niitä,
jotka eivät luule miestä tarvitsevansa, on tus-
kin yhtä tuhannessa. Naimisiin tahtovat sekä
ylhäiset että alhaiset.

Suuri osa naisista on siinä luulossa, etteivät
he ilman vanhempiensa tai hoihoojiensa suos-
tumusta voi lahjoittaa kellekään sydäntään.

Meidän täytyy hämmästyttää näitä naimatto-
mia, miestä odottavia naisia tällä määräyksellä.

Ei mikään laki kiellä missään kristillisessä
valtiossa naisia menemästä ilman vanhempainsa
tai holhoojaansa suostumusta naimisiin.

Sentähden ovat naimaliitot jokaisen omasta
vapaasta tahdosta riippuvaiset eikä mistään pa-
kosta.

Nainen voi kuherrella yhtä vapaasti ja riip-
pumattomasti kuin mieskin, sillä laki tekee
heidät tässä kohdassa yhdenvertaiseksi. Jos
löytyisi laki vanhemmille, koskeva heidän las-
tensa naimisiinmenoa, kuuluisi se näin;



„Vaitio tekee tiettäväksi, että se tahtoo, että
kaikkien naimisiin aikovien henkilöiden tulee
seurata omaa tahtoaan, eikä' vanhemmilla sii-
hen ole mitään sanottavaa.

Jos vanhemmat tahtovat pakottaa lastansa
naimisiin oman tahtonsa mukaan, tulee lapsen
ryhtyä vastarintaan. Vastaisessa tapauksessa
rikotaan lakia aivan sanallisesti. Monet neito-
set voivat taistellessaan vanhempiaan vastaan
tulla vihoihin koko sukukuntansa kanssa ja sen
kautta kadottaa perintöosuutensa.

Sentähden tulisi neitosten katsoa, että he mie-
lenlujuudella ja tyyneydellä, vihoittamatta van-
hempiaan, pääsisivät tarkoitustensa perille, silla
siinä tapauksessa, että vanhemmat suuttuisivat
ja kieltäisivät hänelle kuuluvan perintöosuuden,
tulisi jälkimäinen villitys pahemmaksi kuin edel-
linen.

Jos vanhemmat joka tapauksessa ovat vas-
taan, tulee sinun puhua heille, kuinka onnelli-
siksi he tuntevat itsensä vanhempina kun eivät
repineet rikkK lapsensa onnea; sitten tulee si-
nun kertoa rakastajasi olevat ja olemattomat
hyveet, hänen varallisuutensa, palkkaetunsa, hy-
väntahtoisuutensa, vaatimattomuutensa, raittiu-
tensa j. n. e., ja lopuksi ottaa rakastajasi kotiisi
auttamaan sinua vanhempiesi taivuttamisessa,
ja hänen tulee olla niin rakastettava ja huomaa-



vainen kuin mahdollista. Saat olia varma, että'
vanhempasi lopulta lannistuvat ja antavat sinun
tehdä tahtosi mukaan.

Mutta väliin ovat vanhemmat' ja holhoojat
hullumalsia siinä, että joka tapauksessa tahto-
vat pakottaa lapsensa tai holhottinsa avioliit-
toon, josta usein syntyy sanomatonta kurjuutta.

Sitä ei voi kieltää, että nuoriso, varustettuna
suuremmilla intohimoilla ja vähemmällä koke-
muksella helposti kokemattomana mieluummin
menee ansaan kuin viisaat, tarkoin harkitsevat
vanhemmat henkilöt. Nuorison rakkaus muis-
tuttaa lakkaa, joka painetaan paikkaansa kuu-
mana ja murretaan kylmänä.

Nuoriso valitsee silmillä ja sydämellä, van-
hempi väki ymmärryksellä.

Nuorimies ei ymmärrä kullan arvoa, ei tiedä
kuinka vaikea sitä on saada ja ansaita; vanha
tietää sen paremmin pitkän kokemuksensa jäl-
keen. Sentähden vanhat asettavat rahan avio-
liiton ehdoksi, nuoret taas rakkauden.

Kultainen keskitie on vanhojen ja nuorien vä-
lillä paras, s. t. s.: Jos nuoret panevat arvoa
vanhempien neuvoille ja seuraavat niitä, niin
tulee vanhempienkin arvostella kohtuuden mu-
kaan nuorien tunteita ja toivomuksia. Tällä ta-



valla asiat järjestyvät helposti, eikä' ■ perheen
pyhä yhdysside tule revityksi tai katkotuksi
niinkuin nykyaikana niin usein tapahtuu.

Kuinka monenlaisia avioliittoja löytyy
meidän päivinämme?

Harkittu avioliitto.

Viisas mietiskely ennen avioliiton sitomista
on kyllä paikallaan; kuitenkin tulee käyttää
kohtuutta ja järkeä arvioimisessaan, muussa ta-
pauksessa on koko mietiskely ainoastaan irvis-
televä harhakuva.

On kiitettävää joka puolelta arvostella hyvää
sydäntä, sen uskollisuutta ja työnhalua. Me
emme voi kuvitellakaan kuinka onnelliseksi avio-
liitto tulisi jos mies ja nainen olisivat aviolii-
tossa samallaiset kuin ennen naimisiin menoa.
Ei yksikään ihminen tunne toistaan niin hyvin,
että se voisi mennä takuuseen toisen himoista
ja toivomuksista. Rakastavaisat eivät ylipäänsä
opi tuntemaan toisiaan niin hyvin, vaikka he
olisivat kuinka kauan tahansa seurustelleet yh-
dessä, sillä heidän silmänsä ovat niinkuin us-
van peitossa ja rakkaushan sammuttaa järjen



valon. Pitempi yhdessäoleskelu ennen avioliit-
toa ei siis ole mikään varma takaus sen onnel-
lisuudesta. Sentähden täytyy jokaisella paris-
kunnaksi aikovalla olla jokin harkittu tarkoitus-
perä. Mutta jos ajattelemme rahoja taikka toi-
selta puolelta nuoruutta ja kokemattomuutta
painavissa perhe- tai kauppasitoumuksissa, niin
on pettäviä toiveita joukottain seuraava meitä.

Se tuottaa saman seurauksen vanhoille ja nuo-
rille, ylhäisille ja alhaisille. Ajatelkaa myöskin
avioliiton loppupuolta ja Jumalan käskyä; 01-6 aa
6aa hedelmälliset ja lisääntykää ja —

—
—

Avioliitto rahojen talisien.
Ei muuta asiaa, jos köyhä nai rikkaan tai

jos rikas nai rikkaan rahojen tähden. Kummas-
sakin tapauksessa on liitto raha-avioliitto; kun
mies on saanut rahat, jää rouva arvottomaksi
olioksi ja toiselta puolen on hyvin harmillista
miehelle, että vaimo alituiseen muistuttaa mie-
helle, että se on hän, joka on auttanut miehen
housuihinsa.

Liian pikaiset avioliitot.
Sellaisia tehdään elämän taistelussa paljon il-

man kypsynyttä päätöstä — sellaiset ovat hy-
vin vaarallisia.



Niinpian kun poika ja tyttö pääsevät naima-
ikään ja tulevat tuntemaan yhdessäolon sulou-
den, herää myöskin halu päästä avioliittoon.
Tämä himo tulvii pian, sillä se on niinkuin huo-
maamaton humala. Mutta se menee pian ohi
ja silloin on koko loppuelämä paljasta surua ja
onnettomuutta.

Avioliitto on niinkuin suruhuoné, jossa täy-
tyy surra, että oppisimme tyydyttämään ruu-
miin puutteita. Se käy kyllä päinsä niin kau-
van kun olemme naimattomia. Mutta nyt täy-
tyy surra kahden puolesta ja kenties useam-
mankin.

Sitä että nuorena on kosinut, ei kukaan ok
katunut. i

Avioliitto kauneuden tähden.
Kauneus on usein pettänyt; ulkomuoto on kylls

kaunis, mutta sydän on tyhjä ja sinulta sul-
jettu. Tavallisesti istuu sellainen Jumalan luoma
alituiseen peilin edessä ja tulee hyvin mielel-
lään mustasukkaiseksi. Sellainen vaimo muis-
tuttaa koristetta, joka pian kadottaa kiiltonsa,
ja jolla ei ole mitään sisällistä arvoa.

Avioliitto todellisesta rakkaudesta.
Aniharvoin solmitaan tällainen meidän raha-

aikakautenamme.



1) Hänen tulee olla reipas.

la ehkä se ihmisjärjen kannalta katsoen on
nykyään jo mahdotontakin. Sillä se, mitä me
nykyään kutsumme rakkaudeksi, on useimmiten
aistillinen päihtymys, eli hurmaus. Kuinka usein
kuulemmekaan sanottavan: se ja se meni nai-
misiin puhtaasta rakkaudesta, ja kuitenkin ly-
hyen ajan kuluttua he ottavat avioeron.

Todellinen rakkaus! Hurmaava sana ja kuinka
usein onkaan se pettänyt. Se, joka itse on men-
nyt naimisiin todellisesta rakkaudesta, tietää,
ettei se kestä enää vihkimisen jälkeen. Puhdas
rakkaus ei saa kestää ainoastaan siihen asti kun
myötäjäiset on saatu ja sitten sammua; vaan
sen tulee jatkua loppumattomasti, sillä ainoas-
taan sellaista voidaan sanoa oikeaksi ja todel-
liseksi rakkaudeksi. Puhdas rakkaus täytyy olla
jatkuvaa — sillä se kehittyy vasta avioliitossa.
Se, joka puhtaan rakkauden nimessä menee nai-
misiin, on hyväsydäminen kiihkoilija.

Sentähden neuvon minä teitä, että heti avio-
liittoon päästyänne etsitte todellisen rakkauden
ja herättäisitte sen. Avioliitossa yhä kehittyvä

yys ja yhteisymmärrys aviopuolisoiden kes-
ken on todellista rakkautta.

Mutta millaisen tulee olla miehen, jonka kans-
sa tyttö voi mennä avioliittoon?



2) Vähintäin 18 vuotias; siliä silloin kun
astuu avioliiton ikeen alle, tulee heittää pois
kaikki lapsellisuudet ja elää ymmärryksellä. Han
ei saa tekeytyä enkeliksi tulevan miehen edessä,
sillä sen tulee jokaisen tietää, ettei enkeleitä ja
oikeita ihmisiä enää löydy maailmassa. Sen-
tähden ei hän saa näytellä olevansa enempää
kuin lian todellisuudessa on, sillä ci yksikään
ihminen voi näytellä läpi elämänsä.

3) Miehen, jonka voit ottaa aviopuolisoksesi,
tulee olla sielultaan ja ruumiitaan reipas ja voi-
makas, kauneus on sivuasia, kuitenkaan ei hän
saa olla vallan ruma.

4) Hän ei saa olla yleisesti tunnettu kiihkoi-
lija tai vihollinen.

5) Hän ei saa olla 24 vuotta nuorempi.
6) Hänen täytyy voida itse elättää vaimonsa

ja hänen tulee olla miehuullinen ja työtä pel-
käämätön.

Kunnioitetut naiset! Näitä 6" määritelmää tei-
dän tulee tarkasti noudattaa, kenties tarkem-
min kuin Itämaisessa kysymyksessä. Teidän
tulee ottaa huomioonne ja seurata kaikkia sään-
töjä tässä kirjassa, silla minä tahdon olla to-
dellinen „Tyttöjen neuvonantaja* opettaakseni
heille, kuinka he tulevat luoksensa vetäviksi fa
pääsevät pian naimisiin.



Jokaisella tytöllä ja melkein jokaisella elä-
mänhaluisella leskellä on suurempi tai pienempi
miehinen ystäväpiiri, josta hän varmaankin voi
ottaa yhden itsellensä.

Rakas tyttö! Hyvä leski! Älä suutu minun
neuvoistani ja toivomuksistani, sillä ne var-
masti vievät sinut siihen päämäärään, johon
pyrit, nim. miehelään.

laneit neuvo.

Älköön sinulla olko suuria vaatimuksia kun
tahdot miehen Ole vaatimaton, sillä se miel-
lyttää häntä.

2:nen neuvo.

Jätä itsesi hänelle sellaisena kuin todellisuu-
dessa olet, sillä silloin hän heti tietää mitä on
saanut.

3:s neuvo.
Niinpian kun joku mies on mielistynyt sinuun

eikä hänkään ole sinun mielestäsi epämiellyt-
tävä niin älä käänny takaisin siksi, että se on
sopimatonta, vaan mene tapaamaan häntä.

4:s neuvo.

Heti kun huomaat miehen mielistyneen si-
nuun, niin älä. ole pelkuri, vaan koeta miellyt-



tää häntä ja samalla lähennellä ensin jonkin
ystäviisi tai ystävättäresi kautta ja anna hä-
nen ymmärtää, että mielellään katselet häntä,
puhut hänen kanssaan ja olet mielellään hänen
läheisyydessään.

5» neuvo.

Ala lörpöttele miesten kanssa, vaan koeta
heti kääntää heidän huomionsa siihen, että mie-
lelläsi tahtoisit päästä avioliittoon. Tätä pää-
määrää et koskaan saavuta, jos kurtiseeraat
yhden ja toisen miehen kanssa. Jos kysyt van-
hoilta piioilta miksi eivät he ole menneet nai-
misiin, niin 10:ssä tapauksessa 9;itä saat sen
vastauksen, etteivät he ole ymmärtäneet kiin-
nittää yhtään miestä itseensä vaan ovat olek-
sineet yhden ja toisen kanssa ja päästäneet si-
ten naimaijän livahtamaan läpi käsiensä.

Naimahaluinen tyttö tekee parhaiten, seurus-
tellessaan 5 å 10 vuotta itseään vanhempien
kanssa, siliä samanikäiset eivät useinkaan ole
tilaisuudessa menemään naimisiin.

Ei yhtään sääntöä ilman poikkeusta ja niin
tietysti näissäkin. Mutta lyönpä vetoa siitä,
että ennen kuin 30 päivää on kulunut, saat
sulhasen seuraamalla minun neuvojani, kuin 30
vuotena, jos luotat sanomalehti-llmoituksiln.



Päästyäsi morsiameksi, ci avioliitto enää ole
kaukana. Silloin saat tietysti suuren osan päi-
västä istua pianon ääressä, laulaa ja lukea uu-
simpia romaaneita, ilahuttaa miestäsi ja lap-
siasi j n. e.; jonkun tunnin tulee sinun tietysti
olla keittiössä neuvomassa palvelijatartasi ja
silloin on seuraava laulu tarpeen.

Uusi kdttiölaulu.

. i 2 kultaista neuvoa laulettavaksi keittiössä
aamusta iltaan.

l) Ok puhdas käsistäsi;
pidä puhtaana ympäristösi.

2} Aseta kaikki., entisille paikoilleen.

y> Ole ahkera, säästävä, säännöllinen,
reipas ja järjestystä vatvova kaikessa.

4) Kuumaa vettä älä anna puuttua,
enempää kuin kylmääkään.

f) Ennenkuin alat keittää,
ota valmiiksi kaikki tarpeet.

6) Suola, sokuri, jauhoty. m
tulee sinuun ottaa lusikalla.



j) Ja minsta panna sekaan kaikki
mitäpadasta vielä puuttuu.

8) Ala anna padan olla
koskaan tyhjänä tulella.

g) Jos jotain tulee pudonneeksi hellalle
niin ripota heti suolaa siihen.

10) Mutta jos jotain putoaa lattia/k,
niin puhdista se heti.

ii) Aseta pöydälle sirosti
kaikki mitä olet keittänyt.

12) Ja aseta joka kapine, paikalleen.
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