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Xll'jS Z. Topeliukselta
Maanmiehet Mäntän tehtaalla !

Olen kuullut että oikeamieliset ihmiset teidän seassanne ovat yhtyneet
suojelemaan turvattomia, rääkättyjä eläimiä. Ja jottei kenkään arvelisi tätä tur-

hamaisuudeksi kaupunkien herrasväeltä, tahdon kertoa teille mitä tarkoitetaan
sillä, jota sanotaan eläinsuojelus-yhdistyksiksi.

2e on niin, että jos tanäamme vaeltaa humalan rakkaudessa ja Jeesuksen
Kristuksen seuraamisessa, tulee meiään narjoittaa oikeutta ja armeliaiZuutta
kaikkia, eläviä olentoja kantaan, inniisiä ja eläimiä, humala rakastaa kaikkia

luomianLÄ! ei varpusta putoa maanan ilman nänen Katkokaa minkä
kunnian humala on osoittanut Lieluttomille eläimillekin, koZka maailman Vapan-
taja mainitaan ja ?vnä kenki on astunut ala 3
kaalimoLLa! Inminen on korkeampi luoma, koZka nän kantaa 3i2ä3Bään

län kuvaa, mutta juuri Lentänäen tuleekin Itänen olla humalan kaltainen oike-
u6e2Za ja armeliai3uu6eB2a. on asetettu eläinten ja isännäksi,
kaikki ovat ne nänen alamaiLianLa, ja neiään täytyy näntä palvella ja totella.
Nutta mitä 3anoo humala, joB iLäntä Iva palvelijoitaan LVvttämäZti? humala
Lanoo 5: 4), että rääkättyjen nuuto on nouseva kerran korviin, jokainen
Lvvtön kärLimvs, jonka me saatamme eläimille, ilman nvöävttä, ilman tarpeetta
usein ainoastaan omaksi kuviksemme, on kapinaa humalaa vastaan ja nousee
taivaan valta-istuimelle taäistamaan meille tappioksi.

Vmmärrämmenän että meiään tulee karjoittaa oikeutta ja nvvvMä ikmisiä
koktaan, IVleillä on lait, jotka kieltävät meitä tekemästä väärvvttä inmisille. Idutta
ei ole olemassa mitään semmoista lakia, joka suojelisi eläimiä, loisen koti-
ela'nten vakinaoittaminen on kielletty; saatamme myöskin saaäa sakkoa muista
julmuuksista, jos joku nostaa kanteen; mutta missä on se laki, joka voi meitä
estää vinassa ja tvpervväessä ruoskimasta nevastamme, näännvttämästä len-



piinaamasta eläimiimme teurastuksessa ta! antamaLta kalojen M lintu-
jen vitkalleen kuolla julman kuoleman, sen sijasta kuin pikaiseLti pääLtäisimme

keität kärsimykseLtään? 2en täkäen arvelee moni voivansa kiäuttaa eläimiä mie-

lensä mukaan, Ziiken muka ei kenenkään tule. Ivlutta ke erektvvät, humalan
tulee siiken kvvin läkeiseLti, ja ikmisten tulee siiken myös, 2illä Le, joka pa-
kuuäessa kiäuttaa eläintä, kanelia on semmoinen mielenlaatu, että kän vktä
kelposti maattaa murkata ikmisen tai rääkätä kanta. lapsilla on Le pana tapa,
että ne vmmärtämättömvv6eLLään piinaavat eläimiä. Nutta mitä tulee lapLiZta,
jo 2 ke Laavat kaLvaa LemmoiLen mielenlaaäun valliteLLa? KvLveLLämme mur-
kaajilta ja muilta tölkeiltä pahantekijöiltä neiään lapLUuttanLa, Laamme kuulla
miten ne ovat alkaneet lepäiZemällä jalat karpäLeltä tai polkemalla elävää Lam-

makkoa tai kivittämällä pikku-lintuja tai piLtämällä palavaa taulaa lievoLen
korviin.

Kun nyt ikmiLillä c>n lait, jotka keitä Luojelevat, ja monta kvväntekevää
vkäiZtvLtä, jotka auttavat kövkiä, niin ovat muutamat oikeamieliLet mieket ja

naiLet arvelleet ett'ei mvöBkään LaiLi unkottaa turvattomia eläimiä, joita niin ULein

rääkätään ilman minkään lain niitä Luojelematta. niinpä ovat nämä mieket
ja naiLet vkäiätvneet koettaakzeen ekkäiLtä väärvvkäiä ja oLoittaakLeen itLe tietä

karjoittamalla kvvvvttä ja oikeutta eLikuvakLi. Nutta eivät ke voi Laaäa paljoa
aikaan itLekukin erikäenLä, keiään täytyy Laaäa kanLa mukaanLa. tietävät

että löytyy paljon oikein-ajattelevia ikmiLia, jotka taktovat vaeltaa humalan rak-
kauäeLLa ja tekää oikeutta kaikille, mutta jotka eivät ennen ole tulleet ajattelleekäi
eläimiä. pualeenäa kääntyvät eläinäuojeluL-vkäiLtvkLet Lanoen jokaiLelle
iLännälle ja jokaiLelle talan-emännälle ja jokaiselle oikeamieliLelle kriZtitvllei muista
että eläimetkin ovat humalan luomia ja toäiLtavat meiätä viimeiLenä päivänä!
IVluiLta lapLiaLi, että niinkuin ke näkevät Linun tekevän, niin tekevät ke peräLtä!
NuiLta maatamme, että 3e kaikiLLa olkoon kristillinen maa tarvitsematta kaveta
muiäen mai6en rinnalla väärvvksien ja väkivallan vuoksi keikkoja ja turvattomia

vastaan!
l'ieaatteko mitä sanovat meiätä muissa maissa? IVluukalainen, tullessaan

luoksemme, tekee päätelmänsä Len mukaan, mikä on läkinnä känen silmainsä
eäessä. Liiloin kän sanoo: täällä asuu Luomessa kelpo kansaa i ovat lainkuuliai-
sia, rekellisiä, vieraanvaraisia; osaavat tekää työtä, osaavat lukea, keillä on
kvvä svään ja kvvä ymmärrys: mutta, lisää kän, se on ikävää että ke ovat
niin raakoja tavoiltansa, l'ulleLLamme Luomeen, sanoo kän, näemme usein



miehen ruoskivan hevostansa ilman vähintäkään syytä. Ja miltä näyttää useissa
karjatarhoissa ja talleissa? . . Niin, hän sanoo niin, ja voisihan hän sanoa
meistä enemmänkin, mutta hänhän on nähnyt niin vähäsen. Olen matkustanut
ulkomailla monissa maissa ja ani harvoin olen nähnyt minkään ajomiehen lyö-
vän hevostansa; hän vain roiskahuttaa ruoskalla ilmaa, tahtoessaan jouduttaa
kyytiä. Olen ulkomailla nähnyt talleja ja karjatarhoja köyhissä torpissakin ja
köyhissä talonpojan-taloissa. Siellä on siistiä ja sievää, niinkuin ihmisten omassa
tuvassa, siellä on valoisaa oikeista ikkunoista. Jos sattuu juoksemaan puro
läheltä taloa, johtaa aina ränni raitista juoksevaa vettä karjatarhan läpi. Ja kun
he sillä tavoin hoitavat karjaansa, voimme ymmärtää että myöskin pitävät ar-
vossa ystävyyttä eläimiä kohtaan.

ennän 3ano että kaikki kannat ulkomailla ovat ylitä oikeamieliLiä,

UteläiLemmät kanLat maanoLa3samme maattavat kyllä olla julmia eläimille, jopa
julmempiakin kuin me itZe. muuttolintuja verkoilla keväisin ja
Ke3äiBin, tappavat pää3kv3iä ja kiuruja 3a6ointunan3in ja mvvvät niitä Litten
nykittynä nerkuikLi rikkaille, l'aavi it3e pvv6vstelee nuvik3en3a pääL-

kvZiä verkoilla, IVlutta tämä on nerättänvt Bemmoista innoa mui32a, oikeutta
raka3tavammi33a Kansoi22a, että nyt tänä Ke3änä, elokuu33a, on kuulutettu kokous

joZZa e6u3tZ,jia monista muista mai3ta tulee neuvottelemaan lakeja
muuttolintujen 3uojeluk2ek2i,

Ninkätän6en 3aa muukalainen lukea meiäät raakojen ja julmien Kan3ain
joukkoon? IVlinkätänäen ei nän enemmin 322 lukea meitä nvviin j 2 vali^tuneiLin?
Xannattaanan toki olla kvvä eläimiä koktaan. ?loiäa nevo3ta3i, karjaasi, met-

3ä3tv3mai!a2i ja KalaveBiä2i niinkuin noiäat pslto2si, ja, ne antavat sinulle leipää,
kun pelto antaa katoa! Katso mitkä rikk22t muona-aitat humala on antanut
Luomelle metsissämme ja vesissämme! IVlutta mitä tekevät ilimiset? ?Ie nä-

vittävät metsät, ne ryöstävät ve6et kalan kutu-aikana, ja sitten, katojen tulles3a,
nureksivat ne että humala vei neiltä jokapäiväisen leivän!

I3n sano tätä 3entän6en, että uskoisin teitä siellä IMntän tentaalla tietä-
mättömämmiksi tai Kovempi-3väämi2iksi kuin muita maamieniämme, l'ieaannan
että tei33ä on taitavia, älykkäitä ja kvviä ikmi3iä, jotka ovat esikuvaksi muille.
IVlutta juuri sentänäen tulee näiäen vmmärtävämpien ja tunnollisempien vnäistvä
opettaakseen kansalle jotakin parempaa. 2e on niinkuin
Kun ne en3ik2i alkoivat, ajatteli moni: mitä livötvä 2iitä on? ryyppää,

nän ryyppää kuitenkin, ja joka on raiti3, nän ei tarvitse mitään vnäistvstä.



Mutta katso nyt, muutamain vuosien perästä, mitä raittius-yhdistykset ovat vaikut-
taneet, ja Jumalan avulla pesevät ne ajan pitkään suuren häpeäpilkun pois

Suomen kansasta. Samalla tavoin pesevät ajan pitkään eläinsuojelus-yhdistykset
toisen häpeäpilkun kansan omastatunnosta. Ne istuttavat Jumalan voimassa ia

Jumalan rakkaudessa kaikkeen kansaan, lapsista alkaen, oikeutta kaikkia eläviä
olentoja kohtaan. Miten saatamme yhtaikaa harjoittaa oikeutta ihmisiä ja vää-

ryyttä eläimiä kohtaan? Rakentuuhan kaikkinainen onnellisuus, kaikkinainen
kristillinen usko ja kaikkinainen omantunnon rauha siihen, että tehdään oikeutta
kaikille.

Nyt on kesä ihanimmillaan ympärillämme, koko luomisto kiittää Jumalaa.
Meidän tulee myöskin kiittää Jumalaa palvelemalla hänen valtakuntaansa van-

hurskaudessa. Maa on hänen ja kaikki mitä sen päällä on. Suomi on oleva
kristitty maa ja sen kansa asuva vanhurskauden majoissa. Herran voimallinen
käsi on suojeleva sitä kaikesta pahasta ja antava sen kasvaa armossa ja viisa-

udessa sukupolvesta sukupolveen.
Koivuniemi 1894.



Onko eläinsuojelustyö oikeutettua ja
siunausta tuottavaa?

Kun ihminen aloittaa vaelluksensa elämän tiellä, valikoi hän usein itselleen
mielilauseen, elämänohjeen, jota sitte kernaasti seuraa. Joutuessaan epävarmuu-

teen, kahden vaiheille, pitäisikö tehdä niin vai pitäisikö tehdä näin, pitäisikö
lähteä oikealle vai pitäisikö lähteä vasemmalle, muistuu usein mieleensä lause,
jonka on ohjenuorakseen valinnut, ja hän seuraa sitä tieten eli tietämättään.
Voi tapahtua niinkin, että tällaisesta muodostuu se johtava tähti, jonka valoa
seuraten astuskelemme elämän luikertavia polkuja, tienviitta, joka vie meidät
onneen eli onnettomuuteen, hyvään eli pahaan, riippuen olosuhteista ja asianhaa-
roista, vaikka kuitenkin etupäässä meistä itsestämme. Varmasti saattaa sanoa, että
kohtalomme ensi sijassa riippuu itsestämme ja että useimmittain käy toteen sa-
nanparsi: „Jokainen on oman onnensa seppä".

Ylipäätään käy meille aina nvvin jos kontelemme muita" samalla tapaa

kuin toivomme nei6än meitä kantelevan, 3attuva lause, jota jokainen saattaa
seurata pelkäämättä narnaan joutuvansa, on tämä;

Oikeutta kaikille

I3n tarkoita tällä ~kaikille" ainoastaan inmisiä, ei, minä tarkoitan Zillä
kaikkia luotuja olennolta, jotka mei6än kerällämme nauttivat päivänpaistetta ja
kevään suloutta, lämpöä ja valoa sekä muita luonnon runsaita antimia, l'ar-
koitan siis myös kaikkia eläimiä.

enkä väittää: ~IVlutta inminennän an luonnon ja eläinten nerra;

inminen saa koneella eläintä miten talitoo".
?oi3 se!



Jos vaikka pitäisimmekin itsemme eläinten hallitsijoina sen nojalla, että

olemme niitä väkevämpiä, etenkin henkisesti väkevämpiä, on meidän muistettava,
että väkevämmän tulee heikompaa suojella ja että sillä, jolla on suuremmat

oikeudet, on myös suuremmat velvollisuudet. Jos opimme tuntemaan ja rakas-
tamaan eläimiä, jos aina muistamme että ne ovat lähteneet saman armollisen
Luojan kädestä kuin mekin, vaikkeivat ole saavuttaneet samaa kehitys-astetta
kuin me — niin harjoitamme aina oikeutta eläimiä kohtaan.

Että eläinsuojelustyö on täysin oikeutettua, saattaa todistaa monelta eri
näkökannalta. Ajatelkaamme ensi sijassa uskontoamme, joka monenmoisella
tavalla kehottaa laupeuteen e7aimiä kohtaan. Raamattu mainitsee useassa kohti
tästä, kuten esim. ~että Jumala armahti Niniveä sentanten kun siellä oli 120,000
pientä lasta ja sitäpaitsi monta eläintä"'.

kun humala sinä ja b:na luomiLpäivänä oli luonut eläimet, eäelliLenä
kaikki ve6e3sä ja ilmasLa elävät, jälkimäiLenä metZänpeäot, Zarvikarjan jakaikki
maaLZa elävät, niin nän näki, että kaikki olivat nvvin tentvv ja FW>laFl ne.

humala H/««a!Fl eläimet. Le toäiLtaa enemmän kuin mikään muu, kuinka
Luuren arvon nän antoi niille, kuinka tärkeälle Lijalle kän asetti ne luomakun-
na33a.

Litte Lanoa humala' „Kaikki eläimet maaB3a ovat minun jakarja vuorilla,
joka nouLee tunanÄin. Nina tunnen kaikki linnut vuorilla ja kaikki maan
eläimet näen minä".

nuokaavalle karjalle sanoo lol^6uttavaBti: ~LlKää peljätkö te eläi-
met maa,32a, Lilla erämaa on kukoistava teille ja puut kantavat ne6elmiä ja
viikunapuut ja viinikövnnökLet mväs runsaasti neäelmiä".

eipä eäes pieni varpunenkaan putoo maanan ilman humalan tantoa,

sanoo pvnä kirja.
kumminkin asettuu inminen usein tuomariksi toisen eli toisen eläinlajin

yli tuiki unontaen, että jokaiLella eläimellä on tarkoituksena, määrätty paikkansa
luomakunnan suuressa nuoneistossa, l'otta on tosin, että n, s, „vahingolliset
eläimet" voivat lisääntyä niin runsaasti, että niitä täytyy nävittää. Idutta nävit-

tämisen ja tappamisen täytyy silloinkin tapantua niin äkkiä ja tuskattomasti kuin
manäollista. Litäpaitse emme aina oikein tie6ä, mitkä eläimet ovat vahingollisia
mitkä e!.

Ylipäätään olisi alati muiLtettava, eitä kaikilla, joka on luojan kääestä
läktenvt, on määrätty tarkoituksensa, että jokaisella elävällä olennolla on tentä-



vänsä, Ma ei toinen vai täyttää. lama vakuutus nerättää meissä kunnioitusta
kaikkia elämän lakjalla varustettuja olennoita kontaan, luonnossa löytyy niin

monta salaisuutta, jota me inmiset emme käsitä, Kontaamme niin monta arvoi-
tusta, jota emme pysty selittämään. Ne emme taiäa synnyttää elämän kipinää!
elkäärnme sitä myöskään ajattelemattomasti sammuttako.

Iloluontoinen tuomari vapauttaa mieluimmin kuin tuomitsee sellaisen
syytetyn, josta on epävarma. „ päästää kuin langettaa" sanoo nän. ~?a-rempi

rempi pääätää kuin langettaa" pitäisi olla meilläkin ojennusnuorana tuomiteL3arnme

vntä tai toista eläinlaatua, jota emme täväelliZesti tunne emmekä osaa arvostella.
Kenenkään voimassa ei tietysti ole poistaa kaikkia kärsimyksiä tiellemme

sattuvilta eläimiltä, vaan livvällä tanäolla saa sentään paljo kvvää aikaan. ~!3!ä
konsanaan Mä auttamatta nääässä olevaa eläintä, vaikkapa missä ja milloin
sen kaktaisit", on sääntö, jota on aina seurattava. Ikuistakaamme se kalaretkille-
kin läntiessä! mielessä, että kalan olinpaikka on vesi, ettei sitä

saa koskaan neittää rantahiekalle kitumaan ja kuolemaan, Onnan mukana
veitsi, leikkaa sillä poikki kalan selkäranka neti pään vierestä! Kun sen tekee
kuolee kala kokta ja on sen lina paljo maukkaampaa kuin nitaan, tuskallisen
kuoleman perästä.

älkäämme myöskään unontako pikku lintusia, jotka meitä riemastuttavat
laulullaan. Opettakaamme lapset niitä rakastamaan, niitä puolustamaan, suoje-

lemaan nii6en pesiä ja pieniä poikasia.
?Ivvä työ tulee aina palkituksi. Kun opetamme lapsille tämän, tulee keistä

tulee keistä on«s/Nsl'a! ikmisiä, sillä ainoastaan kvvä ikminen voi olla
onnellinen.

Vannoista ajoista jo arvosteltiin inmisen luontoa sen mukaan, miten nän

kanteli eläimiä. on nvvä eläimille se on nvvä ikmisille", sanottiin ennen
aikaan ja niin sanotaan vielä tänäkin päivänä.

Olen vasta pununut alemmista eläinlajeista. lVlutta muistakaamme, että

kuta korkeammalla kenitvskannalla eläimet ovat, sitä runsaammin ne ovat varus-
tetut samankaltaisilla omituisuuksilla kuin me itse, Zita kipeämmin niinin kaikki
kärsimvksst koskevat.

lama on tietysti meitä läkinnä olevien — koti-eläinten laita.
Olemmekokan me niille niin kiitollisia kuin pitäisi? l'eemmekokan niiäen

elämän palveluksessamme niin keveäksi ja tuskista vapaaksi kuin voisimme?
luulenpa, että rehellisin vastaus tänän on- ei



Mitenkähän on esim. hevosen, laita! Hevosen, joka aurat, karhit, kuormat
meille vetää, kuumat, kylmät kestää nöyränä ja uskollisena. Miten sen vaivat

palkitsemme? Useinkin kiittämättömyydellä. Kun se on uupunut pitkästä elämän

työstään, voimat väsähtäneet, myydään se markkinoille, vaihdetaan vieraille ky-
symättä millaisille päivillemme nyt pääsee, ajattelematta, että sitä ehkä lyödään

a piestään sen viimeisinä elonhetkinä. Ja useinkin tehdään kaupat liian hätäi-
sesti, liian ajattelemattomasti. Ottakaamme huomioon, missä tilassa hevosmiehet

useinkin ovat markinoilla.
Kaksi näpeäpilkkua takraa Luomen mainetta' juopouä ja eläinrääkkävL.

loinen U3ein jontuu toiZLLta, toinen 3vnti Leuraa tointa.
IVlutta kumpikonan kärsii enemmän juoppouäen turmiolli3i3ta 2eurauksiLta,

inrninen, joka kyllin kyllä an2ait3ei2i rangaiLtukLen Kevvtmieli3vv6estään että on
liikoja nauttinut, vaiko viaton eläin, joka on täyttänyt kaikki velvolli3uuten3a?
Lvvtön 3aa Kär3iä. Zläin, nöyrä, 21U3, . kelpo nevonen 3aa Kär3iä, Baa pitää

nvvänään piiBkani3kuja ja seipään Ivöntiä, 3aa nänää'nälkää ja janoa, saapa
usein elinkauti3illa Kär3imvksillä maksaa isäntän3ä nuimapäisvv6en, 3e on vää-

rin, 3e an surkuteltavan väärin, Inminen saa myös kerran kärsiä panowta

töi3taän, vaikk'ei ranZai3tu3 tule konta, ?län vetää 3uuren eäe3vastauksen
päälleen, 3i!lä kirjassa sanotaan: ~niinkuir> kylvät, niin pitää sinun myös niittämän".

Idiinpä koettakaamme vksi3Zä neuvoin pestä pois tanrapilkkuja kansamme
maineesta, juoppous pois ja pois elainrääkkävs.

takäolla voimme paljo eäistää nevosen nvvinvointia ja vintvmistä.
Kas tässä muutamia sääntöjä, jotka on nvvä pitää mielessä 1

Rakenna talli valoiLa,

?iää seimi puktaana.
?i6ä ilma tallissa raittiina.
koista kaikki jäännökset eäellisistä aterioista ja katso, ettei ruoka najanäa

nappamalta ja pakalta.
Lui Kevostasi ja piaa se kaikin puolin puktaana

sille olkia eli turvepekkua makuusijaksi.
Katso, että sillä on sopivat länget ja siiat.
Nä nvi ja temmo sitä okjaksilla suupielistä.
I3lä pane sen suukun kylmiä kuolaimia, sillä ne polttavat kuin tuli kevosen

suuta ja tekevät useinkin kipeitä kaavoja.
Aja Käv6en ylämäessä.



?iää nevosellasi talvella loimi
ja nuolellisest! noiäettu nevonen kestää paljo kauvemmin kuin nuo-

limattamasti piäettv, muista se!
Nelkein samaa kuin nevosesta saattaa sanoa muiäenkin eläinten noiäosta,

niinkuin sarvikarjankin esim. älkäämme unontako, että puktaus, raitis ilma M
valo on vktä tärkeätä eläinten kuin inmistenkin viintvmiselle.

Lampaiden ja sikojen hoito laiminlyödään usein. Luullaan, että sika viihtyy
paraiten liassa. Se on erehdys. Sen nahka nylkee kuumassa päiväpaisteessa

ja sen tähden se rypee rapakoissa ja ojissa — mutta menee mieluummin puh-
taaseen veteen, jos sitä on lähitienoilla. Onpa sika älykäskin, vaikkei sitä juuri

ole huomioon otettu. Siitä on meillä, niinkuin muistakin eläimistä, paljo
oppimista.

Nuun muaZLa on sioilla Le ominaisuuL, että ovat vaaraZsa erinomaisen
koossapvsvviä. susi tani muu vinollinen nätvvttää Likalaumaa, ottavat kaikki
osaa puolustukseen eikä ainoakaan ole niin kenno, että nvlkäiZi ystävän dääässä. —

Voikonan meistä inmisistä aina sanoa samaa?
Viisas kuningas Lalomo oli oikeassa sanoessaan, että eläimet voivat esi-

merkillään opettaa ikmisiä velvollisuuksiaan täyttämään.

lainen, äiti, perneenemäntä vo! vaikuttaa paljo eläinten aseman
miseksi. Kunpa kän sen tekisi, kunpa nän aina käyttäisi lempeää vaikutusval-
taansa! Kunpa kän opettaiLi nuorelle pojalleen, että tämä on raukkamainen jos
Ivö, että tämä on uljas jos puolustaa heikompaansa. Kunpa nän istuttaisi tyt-

tärensä poveen, että jokaisen jalon naisen tulee auttaa ja lonäuttaa missä vain
voi, aina ja joka paikassa. Tttä naisen mana kutsumus on pvvnkiä kyyneleitä

ja parantaa naavoja!

Ja kun eläinten kuolinhetki on tullut, niin koettakaa se tehdä niin helpoksi
ja tuskattomaksi kuin on mahdollista. Teurastuskysymys on tärkeimpiä kysy-
myksiä. Ennen veren laskemista on eläin tehtävä tunnottomaksi, muistakaamme
se aina,

Eikä antako lasten olla näkemässä teurastuksia.
liitäkää lapset niin kauvan kuin manäollista erillään kaikesta mikä on

julmaa, raakaa ja rumaa! l'ieaammenan että lapsen mieli on penmeä kuin vana,

jonon nelposti jää jälki.
Tikä lapseen voi olla tekemättä pakaa vaikutusta, kuin se'nakee tapettavan

ja suunun syötävän kesyn koti-eläimen, jota se on tottunut pitämään vstävänään.



Vielä pyytäisin teitä nartaa3ti, ettette antaisi milloinkaan toi3en eläimen
olla näkemä33ä toisen surmaa.
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l'eurastuttakaa, jos suinkin käy päinsä, aina eläimenne tottuneella opin
käyneellä teurastajalla.

Niin, vaikuttakaamme kaikki kuntomme mukaan rauhan palauttamiseksi
maan päälle, synnin ja surun rikkoman rauhan ja sopusoinnun palauttamiseksi.
Siunaus seuraa askeleitamme, jos teemme oikeuden, olemme laupeita ja arme-
liaita kaikille luoduille.

„Autuaat ovat laupeuden tekijät, sillä hekin saavat laupeuden", sanoo
l22,mattu.

Lallik22 minun lopukLi muiLtuttÄÄ teille, ettei meiään 0m233a vZ,1122-

Lamme ole rikkoa niitä lukemattomia Liteitä, joilla me olemme
eläinmaailmaan.

Raamatun mukaan — eläimetkin Biis — Kan2-
22mme toivoon pääLtä kerran vapaako KZtaavaiLuuäen Kan!eista. l>liin, me
tiedämme, ~että kaikki luontokappaleet nuukailevat voivottelevat KanBBamme
niinen saakka".

raamattu Lanoo mvö3, että tämä luomakunnan ikävä ja toivo tulee
tävtstvkLi uuäeLZa, tudatvuoti2e3Ba valtakunnaLLa, Liiloin on kaikki puutteel-
li2uu3, jonka alainen 3e vaaten tantoaan on ollut, kaäannut, t2i3telu o!ema33a
olo3ta loppunut.

3iinen aikaan", sanoo tterra, ~minä teen neille liiton petoeläinten
Kan33a metsisää, lintujen Kari3B2 taivaalla ja matojen kanssa, jotka maassa
matelevat, ja nävitän jousen, miekan ja 3oäat ja annan neiään elää turvas3a. —

Ketään ei 32a naavoittaa eikä turmella minun pvnällä vuorellani".
vaikka meiciän tävtvi3ikin unrata roponen voi6aksernme auttaa nataan

joutunutta eläintä, niin tenkäämme se sittenk!n, sillä varmaan sellaistakin nvvää

työtä tarkoittaa se kaunis raamatunlause, joka sanoo 1
~IVlinkä olette tenneet vnäelle näistä pienemmistä, sen olette teknest

minulle".
Constance Ullner

Mänttä 1898.

Helsinki 1899 Hufvudstadsbladetin Uusi Kirjapaino
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