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i Duluthin Suomalainen 
i 
f ~~~~~~ Sairaala 
i 

' Duluth, Minnesota 
SAIRAALASSA HOIDETAAN: S'isätautisia ja toimitetaan leik

k a uksia myös nukuttamatta niin haluttaessa. Erityisala 
sisälliset leikkaukset. 

KONTTORI KÄSITTÄÄ seuraavat osastot: Tarkastusosasto, 
sähkötys- ja hierontaosasto, X-RAY sädeosasto tarkastusta 
ja valokuvausta varten. - HUOM.! Täydellisin ja nykyai
kaisin koneisto. Oma lääkevalmistusosasto. . Lääkkeitä lä
hetetään myös tilauksen mukaan eri tauteja varten kaik
kialle Amerikassa. 

1 

KIRJEELLISET tiedustelut vastataan vapaasti. Ilmoittaessa 
noudetaan sairaat rautatien asemalta. 

Arthur Forsellu11, liikkeenh. E, J. Lln1lgren, ylifääk. ja kirurgi. 

Ii.ONT'rORI 12 )<], Su1»erlor St, SAIRAALA 1427 E. Flrst St. 

t ~ 
I w. & E. SCHMIDT CO. 
t 30S Third St., l'IIILWAUii.EE, WIS. 

I Olemme julaisse·et seuravaat hintaluettelot kirkkotavaroista: 
Luettelo N:o 10; Kirlrnn penkkejä. i 

i 
i 
i 

t 

Luettelo N:o 42; Ehtoollis-esineitä, kynttilä
jalkoja, ristiinnaulitun kuvaristejä, koleh
ti-lautasia, ristejä, messinkisiä esineitä, 
j. n. e. · 

Luettelo N:o 43; Alttari-verhoja, reunusti
mia, koristeita, alttari-kukkia, kynttilä
lcruunuja. 

Luettelo N:o 44; Numerotauluja, numeroita, 
alttari-tuoleja, kokoon meneviä tuoleja. 

Luettelo N:o 55; Alttareita, saarnatuoleja, T 
veistokuvia, öljymaalauksia, alttarikehyk- T 

siä. +', Näitä luetteloita lähetetään vapaasti pyy-
dettäessä. Ilmoittakaa minkälaista esi 0 

nettä haluatte, että voimme lähettää T 
teille oikean luettelon. T 

Olemme vanhin kirkkokalustoliike tässä maassa lutheri- •1 
laisille kirkoille ja takaamme täydellisen tyydytyksen kai- • 
kissa kaupoissa. 

··•·•··•··• .. · .. · .. • .. •··•··•··•··• .. • .. •··•··• .. · .. · .. · .. ·"·"···• .. ·"···-- ............. "•··•··•··• .. · .. ···• .. · .. · .. · .. · .......... :. i t 

1 Suomalais-Luteerilainen 1 
1 Kustannusliike ! . . 

Hancock, 

Kustantaa: 
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i AMERIKAN SUOMETTAREN, PAIMEN-SANOMAT, LASTEN 
1 LEHDEN, NUORTEN YSTÄVÄN ja AURAN. Kysykää kir-

f 
t 

t 

jeellä tarlrnmpia tietoja tilaushinnoista y, m. 

Pitää varastossa: 

KAIKENLAISTA KIRJALLISUUTTA: USKONNOLLISTA, 
KAUNOKIRJALLISTA, OPPI- JA KOULUKIRJOJA, TIETO-
JA SANAKIRJOJA, Y. M. 

T ekee: 1 
KAIKENLAISTA KIRJAPA I N 0- JA KIRJANSITOMO- f 

TYÖTÄ, 

Llll{KEEN KONEISTO JA TYÖVÄESTÖ OVAT ENS1LUOK-
KAISTA, JOTEN TYÖ TULEE AISTIKASTA. T 

TARVITESSANNE NÄIDEN ALOJEN TUOT'rEITA, ANTAKAA 

Ii.ANN A'rUii.SENNE AINOASTAAN Ii.IRii.Ii.OKUN-

ll'ANNE Ol'IIALLE LIIlCKEELLEl 

1 
' T 
i 
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: Hnurnkonttorit: 

KEMiö, . LOIMAA, MAARIANHAMINA, 
NAANTALI, PARAINEN, SALO . 

. . . . . . . . 14,000,000 Smk. 

Välittää rahalähetyksiä ja muita panklötehtäviä. Vastaan
ottaa rahoja korkoa kasvamaan m. m. PÄÄOMA'l'ILILLE, 
joka on mukavin talletusmuoto kansalaisille Amerikassa. 
Siinli juoksee korko sisäänpanopäivästä alkaen ja lisäfään 
pääomaan puolivuosittain ilman tallettajan pyyntöä tai lils
näoloa. Irtisanomisaika 6 kk., mutta maksetaan 500 n1ark, 
kaa ilman irtisanomista. 

Pankki ostaa ja myy dollareita sekä muuta ulkomaan ra
haa, kuin myös checkejä ja vekseleitä. Rahalähetyksiä voit
te tehdä 

I FINLAND STEAMSHIP CO. AGENCY'N t 5 State Street, New York, ja 

1 

Herrojen NIELSEN & LUNDBECK 
::4 State Street, New York, viilityk>1ellii, 

• '"'" c>eek<n mn °'""" • ,eg;s,e, ed" k;e;eeesä '"°'=n menle 

t Rahaa lähettäessä Suomeen 
+ 
t 
+ 
t 
i 
+ • 

+ 

tulee ottaa huomioon, että ne kansalaiset, jotka ovat 
lähettäneet rahansa viime aikoina Suome.en meidän 
pankkiliikkeemme kautta, ovat saaneet 50 markasta 
125 markkaan asti enemmän jokaista sadan dollar_in 
lähetystä kohti kuin ne, jotka ovat lähettäneet ra-

/ . t 

hansa muita teitä. Kannattaa sentähden aina ensin 
kirjoittaa rahanlähetys-kaavoj a saadakseen osoit
teella: 

E. A. WIBERG & COMPANY, 
BANKERS, 

! 110 South Dearborn St., CHICAGO, ILLINOIS. 
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Sjnncocf, ~J1icfJig1111, 1916. 
0 ., 5.:l. Sfu~tannu~liiffeen Sriria~aino 

l 
IDrrwrqhyn lulttjallr. 

~uofi 1917 on usfon1)uf)bistuffen riemurouofi, fifiä 
400 rouotta on fufunut Jiitä, fun usfon1)uf)bistus affoi 
'5af[anmaaIIa. ZäIIä 11:JuobeIIa on fiis eri.ttJinen merfi• 
tt)s 1:)roteföanttif eHe ja h:Jarfinfin luteerilai[elie frisfr 
funnaIIe. Zämä mui§to tät)ttää mielemme ilolla ja fii. 
toflif uubella. ~umalaa taf)bomme föttää, fun &) Lin on 
antanut 1:)tJlJän JananJa, että olemme Jaaneet ;itä 11:Ja• 
1:)aafö i föt)ttää lJenfemme 11:Jaloffi ja efömäffi. !ifif)än 
ole fiis fumma, jos taas muistiimme jolJbattelemme noi• 
ta tärfeitä ta1)auff ia. Wutta 101naIIa tätJföfföön meibät 
1ucf11J0Hi1uubcn tunne, että meibön tulee oifein fölJtföi 
ja Jöift)ttäö ne lafJjat, jotfa olemme facmeet. ll5fo111)ufJ• 
bistuf[en ta1)af)tuman foutta S)erra on 01:)ettanut meiUc, 
että meibön tulee fJarjoittaa usfon1)u1Jbistu{ita jatht• 
tuasti tJlJÖ cbeUeen. ~ tf es1ömme on f e ta1)afJturoa, ja it• 
Jcföiimme on afettalua. ~uita mtJÖs raffaan firffomme 
µiiri ri fii on ]itä 1:)itfittäroiifö i toimitettaroa. 

Zärfein u§fon1)ufJbistuff en 01:)etuffista on f e, ettci mei, · 
l:lön tulee +1tJftJii ~umalan f anan eföroiiIIii föfJteellö, että 
9foamattu on f e firfas ja efJitJmötön roafon ja efömön . 
Iä(Ji:le, joföa on ammennettaroa. Witä olifi tuUut us, 
fon1)uf)birituffesta, joUeiroöt o,µ1:)Hföt o!ifi fujaföi .ptJftJ· 
ncet 9laamahm [anasfa ! 
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91aamattu f aafoon fiEl opettaa meiHe iumafoffiföa to• 
fuutta ! ~otuullen ptJfJä f ana f aafoon tunfeutua nuljtefe• 
mana ftJi:li1111111iimme ! ®aafoon fc ojentaa meillän ialfom• 
me oifcaHc ticlfe ja fJtJlfäämään foifri 11.Jäärfö tiet! ~efJ• 
föämme parannus ja usfofoamme emanMiumi. ®tJ· 
roentt)föön tiimi.'t u§fomme u§foffi elämi.111 Sjerraan ~ce• 
fuffeen Sfriföuffeen ! ®illoin Sjfoten Sjenfenfi.1 11.Jaifuttaa 
meisf ä uuben efomän. 

§raliiina piti oppi•ifämme ~uHJer ia toif et u§fonpufJ• 
biföajat friföi11if en föfon tJljtelJllen. ®ifö foe±amme me• 
fin täälfo fiirtofoifuuben maasf a rafentaa raffaan fuo , 
mafaifen fonfamme fesfuubesf a. ®en piirrnfäljän fitten 
f opii ilmoittaa ~umafon f anoa fonf allemmc, 11.Jaroittaa 
f ifö roi.iäriffö ja paIJoifta teiltä f erä neumoa oil'eaHe 
tie He. ~ämän fidoHif en ±t)ömme MJottimeffi tuiee S'rir• 
foIIinen S'ralenterimnie tiinäfin muonna foifu±teiemaan 
foticmme 011.JiUe. ®en foutta opettajat tuomat eteef i, 
mifö IJeiIIä on ftJbämmeIIä, i anoaff een ien fani alfemme. 
®aafoon Sjerra joljbattaa tämänfin firiaf en fautta fan , 
i aamme totuuben tunto on ia 11.Jaifuttaa ptJIJän nimcnfä 
funniaffi! 

&;iancocf, Wciclj., Iofafuun 7 p. 1916. 
~- Sf. 9c i f a n b e r. 

I ' 
( 

$intetrnl]ffiä. 
l.ffiuonna 1917 taj.Ja[Jtuu 4 auringon, ja 3 fuunj.JimenntJ.stä, 

jois ta fuitcnfin tuaan foffi htunj.JimennlJMä tukc meine nä• 
fiJ,tuiin. 

@:nfimäinen auringonj.JimennlJ§, jofo on ofittainen, näflJlJ 2B 
j.J. tammif. 0:utoj.Jas fa Iufuunottamatta ~f obritanniaa, ij:lor• 
htgalia ja @0j.la11jan Iänfiof ao, j.Joljjoi§: Wfrifasfa, Wa[icm Iän• 
fiof asfa. 

:itoinen auringonj.JimennlJ§, jofo mlJÖ§ on ofittainen, näflJlJ 
19 j.J. fef äf. \BrittUäifesf ä ij:loqjoismnerifasfa, ®ij.Jerias f a, 
:iturfes tanisfa, l.ffieniijiin foi!Hf esf a ofasf a, ~oIJjois, ja 0 tä, 
®uomesfa, ~oIJjoisffonbinatuiasf a, 1-1o(Jjoi[eHa ~äämerellä ja 
®rönfannin j.JoIJjoisof asf a. 

•Sfoimas auringonj.Jimenn1Je3, fefin ofittalnen, näflJ,q 19 p. 
faeinäf. eteföif eHä ~äämereHä, ~fustra!iasta eteiöän ja ~n• 
bian mereIIä. 

\neljäs auringonpimennlJ§, jofo on feqän muotoinen, näfglJ 
14 p. joufuf. @teiäamcrifan eteläofasfa, 2änfiaustraiiasfa 
ja ~mantin ja ~nbian meren eteiäofasf a. 

@nf imäinen fuunpimennlJs on tälJbemncn ja näfqtJ 8 p. 
tammif. Si'e§fi, ja 2änfieuropasfa, fätoicisafrifaBfa, ij:loljjoi§, 
ja @teföamerifasfa, '.itlJlJnen tuaUameren fesfi, ja Häofas[a, 
ij:loIJjois , ja Sloillisaafiasf a ja ~fustraiian itäifeB[ä ofaBfa. 

::toinen fuunj.JimenntJ§ jofo mlJÖ§ on tiilJbeIIinen, näflJlJ 4 ~
f)einäf. \Jfafiasf a htfuunottamatta foinista ojaa, Wustraliass 
fa, filfrifosfa, @uroj.1a§fa pailfi Iuoteistn of aa, ~mantin tuar, 
tameren etefö of a!Ia ja @teräamerifosfa. 

Si'olmaB fuunpimenntJ§, f efin tälJbeUinen, näflJl) jouTuf. 28 
p. ij:lofJjois, ja @tefäamerifaB[a, ;;t°tJtJneilä tuartamcrcllä, ~tä, 
aafias [a ia WustraaiiaB[a. 

9.Jccrffien f elitlJff iä. 

~ Uufi fuu. J> @:n\im. neljännes. GJ ~ätJfi fuu. 
~ ?ffiiim. neljännes. 



~olj. ~rm. 2: 1-5. - 2uuf. 
13: 6-9. - ~of. 24: 14-16· 

1 m U11bc11 1u11ob. ,I.J. 

15 m ®'iroiä 
16 5t '.;Jimari 
17 ~ ~fnton 

1-----------ii 18 5t Daurn 
2 5t ~fo+icfi, Set 19 m SS, eim 
3 ~ ~enoffi ""' "' 
1 5t ITTuut 20 ,13 iYODinn 

5 \l-5 Den 2 Sl'or. 1: 3-11. - ~Jlatt. 8: 
1 5l'.im. 3-16. - ilJlatt. 12: 14- 17. - 2 föm. 5: 1- 15. 

15-21. -:;')ef. 2: 2-5. 

6 ,13 S!o,1.J,1.Jioiucn 21 6 3 f. Eoµ.).linif cöto 
------------11 22 m iYtiiboif 
.'i,)eor. 2: 11- 16. - matt. 12: 23 5t meri ® 
4;6- 50. - ®an. L 1: 7-10. 24 ~ '.;Jarl 

7 6 1 f. S!oµ,1.Jioif cöto 25 5t \l_5aaroaii 
8 m ®unnar ® 26 \l-5 \l.50ItJforl)us 
9 5t ®eifro, )Bror 27 ,13 ®Hjo 

10 S"r ®'igurb 
11 5t ()fl roaib 2 5l'.im. 1: 7- 10. - IDlatt. 14: 
12 \l_5 5toini 22-36. - \l3f. 40: 2-4. 
13 ,13 9cuutti 

1----------i1 28 6 4 f. Eo.).l.).lioif cötn 
1 Sl'or. 1: 26-31. - Euuf.19: 29 9Jc ®aiter 
1- 10. - 19:Roof. 12: 1- 4. 30 5t ®uniIIa ) 

14 6 2 f. S!o,l).).linijeötn 31 ~ wm 
Wnna meiDön Hoita iJljtö monta !)Öih.JÖÖ, fuin ofet nölJrlJlJttö , 

nlJ t meitä, lJfJtä monta tuuotta, fuin förfimme onnettomuutta I . 
\l3f. 90: 15. · . . . 

®eurafuntain h.Juofifofouffisfa, muis te±tafoon tua_Iita fomt~_ea 
. tuaftuomaan ®uomHJ!)iston fannatusta I - 6. •D!)tston !etuat• 

Tufufaufi affaa t. f. 3 !J. 

, .... 

1 ,r 

1 5t )Bertta 
2 \l-5 ~ lJ11tteii11+1i.i iroä 
3 ,13 &juugo 

16 \l_5 '.;Julia 
17 ,13 ®äinö 

cm I m, tt \:)af. 3: 13-18.- IDlad. 10: 
w,a. 1: 11. - ;,Aa . 13: 31 32 45 "' f -2- 13 15 

- 33. - \l3f. 96: 1-9. - · - ;;_se · D • -- · 

4 6 Sl:IJttftcfin,l.l. 
5 m ~fgba 
6 5t SDorotea 
7 ~ SHfIJnrb 
8 5t Daino 
9 \l-5 9coima 

10 ,13 ~Iina 

18 6 Enöfini.Bf u11111111tni 
19 UJl ~OU+Jj)O, iYtitjof 
20 5t &julbo 

GJ 21 ~ Sl'eijo Wif i) 
22 5t Zuuiiffi 
23 \l_5 ZertuIIionuB 
24 ,13 mottiafl 

25!'.im. 3: 10-4 : 5.-IDlatt. ~ebr. 12 : 22_ 25. -2uuf. 
9: 36- 10: 15. - Wam. 8: 

11, 12. 10: 17-- 22. - 1 IDloof: 3: 

11 6 Scff ngcfimn 
12 m ~Ima 
13 5t ®'ufo 
14 S'r ®oientin 
15 Z ®'il)ri 

1- 15. 

25 6 1 f. ~llll .Bfo.Bto 
26 9Jc 9ceMor 
27 Z Zorföi 

I[ 28 S'r flnni lJ 
\l3anfaa !)oir> foiffi f aastaif uus ja jöieirö oletua L1Ctlj1tu~ ja 

omof[11faa f Ölu lJ iflJtJ bcHö fana, jofa on teifjin istutettu ja jofa 
1uoi ficI1111nc i1cfastna. ~ aaf. 1: 21. - Shm Shishts, 111eii:iön 
elämämme, Hmes:ltlJtJ , fiHoin tefin ljönen fansf aan Hmes tlJtte 
föffaubesf a. SfoL g: 4. - l:i:i ~umafan tuartafunta tufe nöli , 
tötuöUä tatoaHa. 2uuff. 17: 20. , 



1 ~ ffi:I,\Jo 
2 ~ ~annt) 
3 B S'raufo 

1 7 B S'rerttu 

3 imoof. 26: 40. - ~ef. 5: 24, 
1-----------11 25. - 2 ~esf. 3: 3. 
;saat 1: 2-8. - imarf. 9: 1411-----------1 
-29. - 2 imoof. 14: 13-15· 18 rr=: 1 u~ f ... .. 

o ,nll ott5,I.Jatlua 

4 <5 2 f. $ 11 n5to5fo ~~ ~ ~ooff,ff,\Ji 
5 9J1 "aiia ~ ,0aa tma 
6 'ir-' ~ s. r· 21 ~ ~entti 

~ (/rnuuo t 22 ~ filHJtori 
78 ~ ~-rr,\Jetua ,.,, 23 m %fffeii ® 

,lt, =1 +1+1u 0 24 ?3 @ o · r 
9 ~ '-tbluin a ne 

rn B %fora 
1-----------1 ~lm. 21: 1- 7. - fötuf. 1: 
~lm. 15: 2-4. _ Euuf. 4: 46-55. - ~ef. 35 : 1-4. 
31-37. - Gaf. 3: 1--5. 11-----------1 

11 @3 3 f. $llll5fo5fo 
12 9J1 @regoriu§ 
13 ~ '-trne§ti 
14 ~ Wcatiiba 
15 ~ 8ti5to 
16 ~ &jeroert i[ 

25 <5 IDcarian ilm. ,1.1. 
26 9J1 ~mmanueI 
27 ~ <5oini 
28 S'r ffi:rma§ 
29 ~ ~01105 
30 ~ U§fo 1> 
31 B ~rma 

~umafo on 1Jlj.Jeitä toai:Haan; mutta nÖlJriHe ljän antaa ar, 
111011. 1 j]3 iet. 5: fi. - %flfää rafa§tafo maailmaa älföäfö fitä, 
mifä on maaifmasfa. ~os joht rafastaa maailmaa, ei ljänesf ä 
ole ~f än raffaus. ~olj. 2: 15. 

Guomi,®1Jnoobi 27 tuuotias . 

t 

~lm. ·14: 1-5. - Euuf. 22: 9-f).1 . ~- 13: 26- 41. - Euuf. 
14-22. - ~f- 111. 24-: 36- 49. - 1 ilJcoof. 32: 

24-31. 
1 <5 $nlmttjtt11111111tni 
2 9J1 ~eIIerluo 15 <5 1 f. ~ööj. j. 
3 ~ ~erbinanb 16 9J1 ~aio 
4 S'r %fmorofiu§ 1--~@:fia5 -
5 ~ ~rene 18 S'r l.ffiafbcmar 

mf 69 2 o \ln 19 ~ Q:lernfJarb 1-'. : -1 . - . .v,att. 27: 
45-54. - 3 ~Jloof. 16: 29- 34 20 ~ ffi:maiia 

. 21 B ffi:nf eimi 
6 ~ $ttfö,1.Jcrjn11tni 
7 B ffi:Ifon ® Yjclir. i~1io,_:_1.m-f ~olj. 10: 

. 1-'. 23. 
@:fef. 1: 15- 23. - imatt. 28: 29 c=: 2 - m·· •·· , 

1-8. -- ~f- 118: 14-24. ~ 0 l• ~aat. J. 
0 c;:: IU"'"'f""' ~ ... .. 23 9Jc [)rjÖ 
ö V ~aa 1111.s,1.Jatlua 24 ~ %Huert 

1 ~iet. 1: 17- 23. - Wlatt. 28: 25 S'r Wcarfu§ 
9-15 - ~f- 16: 8-11. 26 ~ ~erefia 

9 Wc 2 $ääfiöi5,I.Jiiiluä 
10 ~ &je[efieI 
11 SP l.ffierna 
12 ~ ~ufius 
13 ~ ~elleriuo, '-tteI 
14 2 ~iuurtiu.B 

27 ~ '-tngefureft 
·28 B ~uurc 
1 ~iet. 1: 3-7. - ~olj. 14: 
1- 12. - ~ef. 40: 26-31. 

29 <5 3 f. $öiij. j. 
30 9J1 Wcirjam 

;sos te j.JtJft1tte mi11un fanas[ani, niin toi:leHa olette minun 
oj.Jetusfoi:,feni; ja tulette tuntemaan totuui:lcn, ja .1Jh1us on te, 
fetuä teibät toaj.Jaiffi. 1 ;solj . 8 : 31, 32. 

~äsf ä fuusf a fonfistori lälJettää futfun fidolliBfofouf[een. -
:.t. f. 30 j.J. J.1itäifi ®AJj.Jiston tafoui:lenljoitajan faaba eri f eura , 
funnuta ja fannatusfunnilta maffaneiben jäf enten luettelot. 



1 Z fil!O+J+JU @f. 4: 7-13. - Euuff. 24: 
2 ~ m:tanafiu.§ 50- 53. - ~f- 110: 1-4. 

3 Z 9Ti.§tin1:)ähoä 17 z s,)cfotuor{lfoi 
4 $ 9Toofa 
5 2 0~nn1:J 18 $ (frfri 

, _________ _____, 19 2 Gfmifia 

1 ~olj. 3: 19-24. - ~olj. 7: 1 ~iet. 3: 16-22. - Euuf. 
37-39. - ®af. 13. 1. 12: 4- 12. - 1 Srun. 19: 

6 6 4 f. )l3ääf. j. 
7 W1 S:,eimt ® 
8 Z SJfofe 
9 ~ Zimo 

10 Z SJHno 
11 $ ().§mo 
12 2 2otta · 

8-14. 

20 ® 6 f. )l3ääf. j. 
21 W1 ~onftontinu§ 
22 Z S)emminfi 
23 ~ 2lJl:)Ii 
24 Z SJHarif 
25 $ Urpo 
26 53 fil!iHJeimiina 

~aaf. 5: 16- 20. - Euuf. 11: Wp. St'. 2: 36- 41. - ~olj.. 14: 
1-13. - 2 ID?oo[. 17: 8-15. 15-21. - &jef. 36: 25-27. 

27 6 s,)cHttntlli~iiluii 
13 6 ffiufo11{lfmmu11tni 28 W1 2 s,)cffuntni~iiiluii 
14 W1 @ebit ([ 29 Z Oltua · l 
15 Z 6ofia 30 Sf fBof ifiu.§ 
16 ~ Gf§ter 31 Z S:,eifo 

&jerra on pahneneni, ei minuT±a mitään puutu. !.!Bi~ireiHe 
laitumine ljän tuie minut fepäämään; tuirtuoittahJicn roetten luo 
{Jän minut joljbattaa. ~i- 23: 1, 2. 

St'oufofuulfa f opii f eurafun±ain tuaföa ebu§tajan[a föfoHi§fo, 
fouffeen. - ®A)pi§ton fehlätrufufoufi päättl1tJ t. f. 31 p. -
&jeUun±aifoieljti ID?erimie§IäljetlJff eHe fiirtolaieiäljetlJ§tä toar±en. 

f 

1 .$ ITT:il'obemu§ 
2 2 nenbia 

16 2 0u.§tiina 

----------112 ~iet. 1: 1- 11. - Euuf. 9: 
SroL 1: 16- 23. - ID?att. 28: 51- 62. - ~f- 36: 6-11. 
18- 20. - 4 ID?oof. 6: 22-2711-------- ----4 

3 6 $. Stof m. lJ. 
4 W1 Zoituo 
5 Z fBonif ociu.§ 
6 ~ ~u§taa 
7 z 9Toooert 
8 $ 6aiomo 
9 2 Gfnjio 

17 6 2 f. Stolm. ~. 
18 W1 Zapio 
19 Z 6iiri ." 

~ 20 Sf· 0nto 
21 Z Wf)ti 
22 $ $auiina 
23 2 SJfoboif 

Wp. St'. 13: 16-25. - ID?arf. 
~oof. 24: 14. _ 1 stun. 8: 57, 6: 14- 29. - ~ef. 54: 7-10 

58. - 1 Sror. 1: 30, 31. 

10 6 2 ffi1tfo1t{il). 
11 W1 0nt1Ji, S)jörbi§ 
12 Z (f,§fo ([ 

13 ~ Gfebia 
14 Z Gfeli.§ 
15 $ nieno 

24 6 ~or,. fo{lt. lJ. 
25 W1 Uuno 
26 Z 0eremia.§ 
27 ~ Gfibiira ) 
28 Z 2eo 
29 $ $ietari 
30 2 $äituiö 

~Io [lJnttJlJ ~umalan enfelien fe§fen tJljbe.§tä ftJn±if e§tä, jofo 
±efee parannuff en. Euuff. 15 10. - ~Jlinä ofen tuHut ttJaioffi 
maaifmaan, ettei tJf[ifään, jofa minuun u§foo, jäifi pimet)teen. 

®uomi•®tJnoobin firfolli§fofous pibe±ään ~irniniasf a, ilRinn., 
±. f. 13-17 pp. mmioin aiotaan ttJiettää eri paiffafunniila 
®uomhOpiston fefäjuljlaa'? 



m:oom. 14: 10- 19 .- ~Jlatt. 16 Wc 81eino 
_ _ 7_: _1_ 6_._-_ ID_l_if_. _6_: _8_. ____,, 17 5t ()f>ficnt 

1 ® 4 f. Stoint . .p. 
2 Wc 2 innea 
3 5t 9hbo 
4 ~ Ufriiffo 
5 5t Unto 
6 'l3 @:f aio§ 
7 2 föauf, 

%Ip. St. 2ö: 14- 18. - IDIC!tt: 
16: 13- 19. - 2 IDloof. 

19: 3- 6. 

8 ® 5 f. Stof m . .p. 
9 9Jc 0 Ita 

10 5t ®aima 
11 ~ @:leonoora tff: 
12 5t ~erman 
13 'l3 0oeI 
14 2 9Hiifa 

18 5t IT,reebrif 
19 5t ®aara 
20 ,i3 Wcargareeta 
21 2 0ofJcn111a 

~ef. 6: 1- 7. - ~olj. 17 : 1 
-5. - 2 IDfoof. 34 : 4-9. 

22 ® 7 f. Stof m .p. 
23 Wc nfga 
24 5t förf>ti 
25 ~ 0aaffo 
26 5t Wcartta 
27 ,i3 7 uniMoa l 
28 2 ~aafon 

1 ~olj. 4: 1- 6. - IDlatt. 7: 
22- 29. - 1 .fötn. 18: 36-39 

~aaf. 2: 14- 24 ·--:, ~uuf. 18 : 29 6 8 f. Stolm . .p. 
1- 8. - 1 @Sam. io. 22- 29. 30 Wc @:riiffo 

15 ® 6 f. stohn . .p. 31 5t ~elena 
Stämä on ianfoiffinen dämä, että lje ±unteh:Jai finut, jofa iJf• 

iin ole± to[i ~umafo, ja [en, jonfa oie± foT]ettäniJ±, ~ ee[uffen 
.\ir istuf[en. ~ olj. 17: 3. - Wina tulee rufoiifo eifä tnä[lJä. 
.2uuff. 18: 1. 

IDliHä fonnaTia otnat @5.,()piston fannatusfunnat paiffafun, 
11aifon11e ? ~os on epäfoT]taa - forjatfaa fel 

i' 1 ~ Wcaire, @erba 
2 5t ~oiger 
3 ,i3 ~eera 0 
i 2 Wcaria 

16 5t lBrt;nolf 
1 7 ,i3 merner 
18 2 .l!emmittt; 

1----------- 11 1 ~o~. 1: 8-2 : 2. - Wlatt. 23: 
2 :=.tesf. 3: 10- 13. - .2uuf. 1- 12. - ~an. 9: 15-19. 

16: 10- 17. - 1 IDloof. ,r------------1 
39: 1-5. 19 ® 11 f. Stolm . .p. 

1-----------H 20 Wc ®amuii 
5 ® 9 f. Stohn . .p . 
6 Wc ®ifstuf, 
7 5t 2af)ja 
8 ~ ®t;Ibia 
9 5t 9catalia tff: 

10 ,i3 2auri 

21 5t ®uUJO, ®ben 
22 ~ ~ibari 
23 5t ®igne 
24 ,i3 ,i3ärthJii 
25 D Dobiif a 1> 

11 2 ®ufanna 1 Stor. 2: 1- 11. - ~ olj. 2: 
1---- -------1112- 25. - 1 @Sam. 3: 1-10· 

~f- 41: 5. - .\".)of. 14: 5, 6. 
- ~f- 119: 116. 26 ® 12 f. Stolm . .p. 

1------------11 27 Wc !Rolf 
12 ® 3 Vhtfottö.p. 
13 Wc 9rifonf o 
14 5t ®bea 
15 S'r Wcarjatta 

28 5t 9Iuguf,tinuf, 
29 ~ ~nef, 
30 5t @:miI 
31 ,i3 9Irbi 

~Jlifö iljmisten fesfen on fodeaa, f e on ~umafon ebesf ä fau , 
~1.istus . .2uuff. 16 : 15. - ~ umafon toifJa ilmenee taiiuaasta 
foljbataff een faiffea jmnafottomuutfo ja tnäät: lJlJttä, 1ota H1mi 0 

f et ljarjoittatoat. m:00111. 1 : 18. 
®uomafoinen nuorufoinen ja neito 1 Sture @S., ()pistoon faa • 

maan tietoa ja ±aitoa 1 - Stoieljbit footaan lännen piirine._ 

• 



1 2 @ottfrib ® 1 S\'or. 7: 29- 31. - Wlatt. 6: 
19-23. - 1 S\'un. 17: 8-16. 

1 '.irim. 1: 12- 17. - Wlatt. 16 @5 15 f. stofm. ,p. 8 
11: 25- 30. - 1 ID?oof. 50: 17 Wc @;fif abet 

15- 21. 
1 
__________ 

11
18 5t '.itt)t)ne 
19 §r i)tebriiffo 
20 5t Wugu§ta 
21 \l} Wcatteu§ 
22 2 Wcauri 

2 @5 13 f. stofm . .):1. 
3 Wc ®erafiino 
4 5t Wcoofe§ 
5 §r Wcainio 
6 5t ®afori 
7 \ls ffiegino 

\:yH. 1: 19- 26. - ~olj. 5: 19 
-21. - 1 S\'un. 17: 17-24. 

8 2 '.itaimi, @öta I[ 
,-----------1, 23 @5 16 f. stofm. ,p. 

2 '.irim. 2: 19- 21. _ 2uuf. 24 Wc Wlbot ) 
4: 23-30. ~f- 50: 14-23. 25 5t §ruUerbo 

1----------1i 26 §r l;StJ)Jtionu§ 

9 @5 14 f. stofm ,p. 
10 Wc ~olebo 
11 5t :tlogntJ 
12 ~ ~neff anteri 
13 5t '.z'5onno 
14 \ls '.z'5ba 
15 2 9luno 

27 5t §raino 
28 \l} 2ennart 
29 2 Wcifoer 

~f- 103: 19- 22. - ID?arf. 9: 
33-40.- 1IDloof. 28: 10-22 

30 @5 WcHMin,p. ® 
i'!fii peifää, finä piffuinen lauma; fUiä ~fänne on nälinl)t 

ljtJruäffi antaa teme !uartafunnan 1 2uuff. 12: 32. - (fi fufaan 
luoi palrueUa faljta &jerraa. (ftte t!Joi palrueUa ~umafoa ja 
mammonaa. Wlatt. 6: 24. 

®uomH)piston fiJLJ§Iufaufi aifaa tii§taina fiJlJ§fuun 4 päi, 
· ruänä. - i"'JcifMiforeIJti ID?erimie0Iälj.et1Jff eHe 1 

1 Wc 9fognor 
2 5t 2ubt1if 
3 ~ lil:ebaib 
4 5t i)ran§ 
5 \l} '.z'511feri 
6 2 Q3ruuno 

15 Wc ~eibi 
16 5t @5jrffo, @5aga @ 
17 ~ 2i:tufos 
18 5t Wieff ei 
19 \ls Uijar, 
20 2 ~os)Jer 

f,eur. 10: 19-31. - ID?att. 
\13f. 48: 11. - 1 mfof. 16: 21: 33- 46. - ~ef. 5: 1- 7. 

28, 36. - 2 S\'or. 1: 3, 4. 
21 @5 20 f. stolm. ,p. 

•-----------~, 22 Wl ~rja 
7 @5 4 ffiufou~,p. 
8 Wc ~Uia 
9 5t '.z'5fono 

10 §r '.z5ofefiino 
11 5t ()tf o, Q3jörn 
12 \ls ~offrib 
13 2 lil:bba 

<fI 23 5t ®eberi 
24 ~ föoiar 
25 5t ~Ubo 
26 \l} Wmanbo 
27 2 ~emn 

S\'ol. 2: 1- 7. - ~j.J . '.ir. 16: 
25- 34. - ~0011. 3. 

2 S\'or. 12: 2-10. - 2uuf. 
13: 10- 17. - \13f. 32: 1- 7. 

28 @5 21 f. stoftn. ,p. 
29 Wc filffreb 

1-----------11 80 5t Sluföaaba 

14 @5 19 f. stohn. ,p. B1 ~ Wrtturi 

2apf et, fuinfa t!Jaifeata onfoan ni iben, jotfo luottatuat ±alua, 
raanf a, pää0tä ~umafon tuartafuntaan 1 l!Rad. 10: 24. -
i"'Jce ofemme faifin ta!uoin afJtaaUa, mutta emme umpifuja0f a. 
2 S\'or. 4: 8. 

()§ta itf elief i ,,l10fonpuf1bi0tuff en i"'Jcui§to ! " - '.ir. f. 31 p. on 
-100 !nuotta fuhmut u0fonpuljbi0tuff en affamif e§ta. 



1 5t \)3qf). miefö. 1). 
2 \l3 5to1)ia§ 
3 53 @:rfanb 

16 \l3 2.farne 
17 53 @:ino 

1----------- 11 2 ftor. 5: 1- 10. - Euuf. 20: 
~rm. 5: 9- 14. - 2uuf. 6: 20 27- 40. - jj3f. 39: 9-14. 
- 26. - 5 lmoof. 34: 1- 6.11----- -----1 

4 6 ~IJij. mie~t. ,1.1. 
5 Wc Wcalafia§ 
6 5t S'ru§taa Waboif I[ 
7 S'r @:ugen 
8 5t 2foto§ 
9 \l3 Zeobor 

10 53 Wcartin Butf)er 

18 6 24 f. stofut. ,1.1. 
19 Wc Wi!i 
20 Z ~aimari 
21 S'r &:,Uma l 
22 5t (il:ecirta 
23 \l3 S'riemetti 
24 53 2em1)i 

l--------------il ~il11, 20: 11- 15. - fil?at±. 
!Room. 13: 1- 7. - lma±t.17: 13: 47- 50. - ~an.12: 1-4 

24-27. - jj3f. 85: 9- 14. 

11 6 23 f. storm. ,1.1. 
12 Wc Sronrab 
13 Z S'rri5tian 
14 S"r nif)onna lll.l) 
15 Z Beo1)orb 

25 6 :tuomiofunn. 
26 Wc '.vagmar 
27 5t 2fförib 
28 S"r 6teen 
29 5t 2.fimo 
30 \l3 2.fntti 

,\'50Ha on, ~1.äneHe annetaan; mutta ioHa ei ofe, ljänertä ote, 
±aan poi0 fetin, mifä ljänellä on. 9Jcarf. 4: 25. - Cfiämän ljen, 
gen Iafi S'tri0h1ff e0f a ~eef uff e0f a on tuapau±±anut finut [lJnnin ja 
fuofeman Iai0ta. ffloom. 8: 2. - Sfotfo, nlJt minä tirbän, ettei 
t)ljtäfään ~umaiaa oie foife0f a maa0fa, paitfi ~i0raeMfa. 
2 S'tun. 5 : 15. S'tiito0päih:lä fömän fuun tuiimeif enä tor§ltaina. 

1 53 ()§for 18 5t 2ffJraf)am 
- - -------:-.---m--11 19 S'r 9cifolai 
!Room. 13: 11- 14. - att. 

20 
Z ~Fam 

21: 1- 9. - jj3f. 100. -u 1 
1--2_ 6_ 1_f_. _fil_b_b_en~t.---n 21 \l3 :;tuoma§ ( 

3 Wc ®eHamo 22 2 ffiafaeI 
4 5t Q}aroara {SiL 4: 4- 7.--,- ~olj. 1: 19-
5 s-r 6eima 28. - 5 lmoof. 18: 15-19. 

6 Z 9ciiio tl: 23 6 4 f. Wbbent. 
7 \l3 2.fgaton 24 Wc 2.fatami, @:eba 
8 53 g'rnmm •-------'--"J ________ u Stiit. 2: 11- 14. - lmatt. 1: 

U"i:00111. 15: 4- 13. - 2uuf. 18-25. - ~ef. 11: 1-G. 

1 
__ 2_1_: _2_5-_ 3_6_ .. _-_ _ lm_a_l_. _4_. _ 11 25 z 3:oufu1,Jäiluä 

9 6 2 f. filbbent. 2 sti.ir. 4: 10- 18. - lmatt. 
10 9JI: ~uubit 2: 13- 18. - \§ef. 45: 17- 19. 
11 5t '.itaneii 
12 Sr Zuobi 26 S"r :ta,1.1anin,1.1äi1uä 
13 5t Bucia 27 5t 001). @:roanf. 

28 m ®iatt. la§t. n_ CD 14 \l3 ~oufo 8 1-' 1-' 

15 53 &:,eimo 29 53 ffiauf)a, IT,riba 

1 S'\'or. 4: 1-5. - lmatt. 
2-10. - ~ef. 12. 

16 6 3 f. 2{bbcnt. 
17 Wc ffiaaM 

11: @aL 4: 1-7. - 2uuf. 2: 33 
- 40. ~ef. 8: 9- 15. 

30 6 6. jäft JouL 
31 Wc @5qfbefäer 

S)oofianna ~ aatuibin pojaHel @Siunattu oUoon ljän, jofa tufee 
~erran nimeen I S)oof ianna forfeuff i0f a I lmatt. 21. 9. - ®ana 
±uH riljaffi ja afui fe0fuube0fa111111e. ~olj. 1: 15. 

®AJpi0±on flJlJ0Iufufaufi päättlJtJ t. f. 20 1:J. - Sjanfi itf eUefi 
,,®uoTT1HJ1Ji0±on ~ouhtkljti" jouhtffi ja Sl'irfoUinen S'tafenteri 
h:luobcffi 1918. 



filmerifott Suomnfoif en C!iu. Eut. fäUofonnntt eli 
6uomi•6iJttoobitt Stonfi~tori: 

~a5tori ~- Sf. 9c i fan 1l e r, efimie5, &jancocf, IDHdJ. 
11 ~- ms. sr aroa, fif)teeri, Wegaunee, IDHcf). 

~- lffi: a r g e I i n, tuaraef im., msaufegan, ~n. 
11 W. &j a a p ane n, notaari, ~rontuoo1l, WcidJ. 

6uomH5t)nooilin ra1Ja5tonf)oitaja (iofo !Joitaa firffo , 
funnan ja läfJe±t)5raf)a5ton) on 

9Jc r. ~ i f a ff i ms a r g e fi 11, 
808 ~ranmn ft. &jancocf, Wcicf.J. 

SuomH),pi~ton jofjtofontn. 
~a5tori ~- Sf. 9c i f a n 1l e r, 6uomh81:)i5ton jof)taja ja 

jof)tofunnan j:Juf)eenjo!Jtaja, &jancocf, WcidJ. 
Wcr. ~ i f af f i ms a r g e Ii n, raf)aföonf)oitaja, 808 

Bra11Hin ft., &ja11cocf, Wcicf). 
Wcuut jof)tofunnan jäfenet: 

~a5tori ~- ms. Sf a tu a, Wegaunee, WcidJ. 
11 ~ - ms a r g e I i n, msaufeg011, ~fI. 
,, W. &j a a p a n en, ~rontuoo1l, WcidJ. 

Wcr5. W I m a &j a a p ane n, ~rontuoo1l, WcidJ. 
9'. W. 53 em p e ä, 2aurium, Wcicf). 
Sf. ~L 9r u o 11 a, ~sf.Jpeming, Wcicf.J. 
~- &j. ~ a 5 Der g, &jancocf, WcidJ. 
~ a af. ~ i i p µ o I a, Onneia, Wcicf.J. 
~- @:. ~ o r t fJ a 11, 0:IlJ, Wcinn. 

611omi•O,pi~ton o,pettojnfottto: 
9c i f a n 1l e r, ~- Sf., paföori J. T,. opi5ton jolJtaja. 
Sf a n g a 5, 53 lJ lJ 1l i a, A. B., opettajatar; oµetu5aineet: 

engianninfieli ja fo5fento. 
53 i n 1l Ii I o m, ~- ~-, A. B., opeht5aine: engianninficii. 
Sf ä r f f ä i ne n, ~ u fJ o W., ~il. fon1l. ( =A. M.); oj.1e, 

ht5aineet: f uomen fieii, f)i5toria ja u5fonto. 
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53 a 5 f e lJ, 53 em p i @; I e o no r a, A. B., oµettajatar; 
oµetu5aineet: faff on ja Iatinanfieiet, IDfJ1lt)5tuaitain 
f)i5toria. 

W 111l e r f on, &j u g o @:., A. M., o+ietu5aineet: ftJfiiffo, 
matematiiffo, liioiogia. 

Sf u u f i, Wc. ~-, pa5tori; u5fonto. 
Sl' i I f f a, Sl'. ms., nuottitai1lon, f oiton ja Iauiun o.µettaja; 

opettaa mlJÖ5 founofitjoiht5±a. 
9c i emi, Sl' I em en 5, A. B., oµetu5aineet: fuomen ja 

engianninfieH ja maantieto. 

~umohut~o,piifif en feminnorin o,pcttnjnt: 
9c i fan 1l e r, ~- Sl'., .pa5tori, J. T.; raamatun effegeföf, 

fo eli feiitt)5op.µi ja Hrffof)i5toria. 
Sl' u u f i, Wc. ~-, pa5tori; ft)5temaattinen teoiogiia ja 

föl)tännöHif en jumaiuu§o.pin aineet. 

Stott,p,pn,Of n~ton o,pettnjnt: 
9c o r 1l f t r ö m, 0. 53., A. B., fouµµa ,ofa5ton joIJtaja, 

fitjanj:Jitofur5fien opettaja. 
~ e r t t u I a, Wc., A. B., o.µetu5aineet: pifo, ja fonefir, 

joitu5, fuomen fieii. 

Stu~tonntt~liiffecn jofjtofottta: 
~- &j. ~ a 5 Der g, efimie5, &jancocf, Wcicf.J. 
iD. &j. 6 o r f en, tuaraefimie5, (foiumet, Wcicf). 
Wc a t t i Sl' i tu i, fif)teeri, @?outf) Srange, Wcicf.J. 
ms e r ne r 9c i r a n 1l e r, tuarafif)teeri, &jancocf, WcicIJ. 
ms m. ~ o IJ n f o n, raf)a5tonf.Joitaja, &jancocf, Wcicf) . 
W l tu a r 9r a u t a I a fJ t i, ~5f.Jpeming, Wcicf.J. 
Wc. ~- Sl' u u f i, &jancocf, Wcicf.J . 

Stu~tontttt~liiHeen tofoubenfjoitnjn on 
Wc a t t i Sl' a n g a 5, &jancocf, Wcicf). 



24 

2lmetifoti 6u11mafoif en eluanfeii~•futcerifoif cn föffo• 
hmnau efi 6u11mi•6IJn1111bin ~a~torit, niibcn 

afuin~aifot ja ofotteet: 
~Im, ~aatnetti 0oofim, 387-18tfJ ft., ~Hlto• 

ria, Dre. 
&jaa pane 11, ~(I f reet i, A. B., 113 @5. Gl:urttJ ft., 

0ro11tnoob, WHcfJ. 
&j a r t 111 o 11, 91: a af o e Ii, A. M., QJo!; 202, (;i::opper 

0:Iiff, Dnt., Gl:on. 
&j o i f f a, ~ a af oppi 0., J. T., Gl:rlJ§taI gam, WcidJ. 
0 I 111 o ne n, @5 a I o 111 o, A. B., 524 ~- 0:a§cabe ft., 

· '.DuiutfJ, Wci1111. 
0 m 111 o n en, m n t t i, 208 QJroabtuatJ grag, @5uperior, 

1ffi.rn. 
~ o f i, [) r i ö, 97 ®obbarb ft., OuinclJ, Wca§f. 
S'P a a r t o, D t ± o, 124 ~- 27±fJ ft . 9?:., jj3ortlanb, Dre. 
S'r a tn a, g r a 11 § m i fJ tori, 213 WcitcIJeH abe., ITT:e• 

gaunee, WcicfJ. 
S'r e r ä n en, jJ3 e f f a, A. B., 6atno, @5. '.Daf. 
S'r o i tu u m ä fi, m i fJ t o r i, A. B., Q3o6 908, ~IlJ, 

Wcinn. 
S'r o r ± e § mä f i, Wc a ± ± i, 326 ®arfieib abe., &jiofiing, 

Wcinn. 
S'r u u f i, Wc a u 11 u ~ I m a r i, &jancocf, WcidJ. 
S'r u u f i § t o, ~ i fJ t o r i, 308½ /ffitJoming atne., mir• 

ginin, Wci1111. 
~ ö 11 ö 11 e 11, m n t t i, S'rofetna, WcicfJ. 
2 i p fan e 11, St a a p r i eI i, gairpor±, DfJio. 
2 u t t i ne n, Wc a t ti, A. B., 906 6et)moor f±., 6aurt 

@5±e Wcarie, WHcfJ. 
Wc a n n e r f o r p i, S'r a II e &j., 28 Wcarfet ft., ~rnfJta• 

fiufo,&jarfior, D. 
Wc e r i i ä r tui, !if e Ii Wc., 2ore 9?:orben, 6 . '.Daf. 
Wc ä f i, D t t o !if., 1110 ~- jj3i11e f±. QJrai11erb, Wcinn . 

. Wc ä n t ± ä, ~ a af o p p i, A. B., B. D., Wcin11eap0Iin tJii• 
o.piföo, Wcinn. 
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Wc ä ä ± t ä I ä, ~ tn e r t, 115 '.Dicff on ft., 9?:etn Gl:a§tfe, 
jj3a. 

ITT:ifa11ber, ~ufJo S'ru§iaa, J. T., 503 gi1111 f±., 
&j a11cocf, WcicfJ. 

jJ3 e f o 11 en, Wc a t t i, 505 9ref erbation ft., &ja11cocr, 
9JlicfJ. 

91 auta I a IJ t i, m 1 tn a r, 215 Wcapfe ft ., ~§lJpe111i11g, 
WcidJ. 

91 a u t ane 11, Q3 e r 11 fJ. 1ffi i Ii a m i, &jecia ~(JurcfJ, 
Gl:afumei, WcicfJ. 

ffl: Li n f ö, @5 a 111 u e Ii &j ei f f i, 1257 /ffiaf{Jington ft. 
2ane§bi1fe, Wca§f. 

6 aari 11 e 11, ~ u fJ o QJ!; 17, Wcaf§, WcidJ. 
6 a fJ i ne n, 9Jl a t ± i, 512 /ffi. ®alena, QJuite, Wco11t. 
6 a I 111 i 11 en, W a .p p o, 7 &jooper ft ., /ffiorceföer, Wca§f. 
6 a 111 a n c n, ~ a aro e tt i W., 2 . Q3o 6 57 4, /ffiafefieib, 

WcidJ. 
6 a r to e I a, &j ei f f i, 31 6. 67 abe., /ffi. SDufutIJ, 

Wcinn. 
@5 e ± i.i I ö, W I .p o, 2. QJoi; 296, ffl:e.pufific, WcicfJ. 
1ffi a r g e I i n, ~ u IJ o, A. B., 111 60. Wco±t abe., /ffiau• 

regan, ~n. 
1ffi u o r n o §, Q3 r u u 11 o, QJi;. 256, 6anbtnicfJ, Wca§f. 

6u11mi•6t1noobin fäf)ctlJ~l aaruaoia: 
Ul: e b. 9c i i I o ~ o r fJ o 11 en, ~fingffJif, &junan, ~ii11a. 

(mia 61Jafi, Gl:IJina) . 

Suomen IDlerimie~Iäf)ctl)ffen ~a~it 2(merifo~fa: 
W fJ I 111 a 11, 2 a u r i 91., Ul:ocf 6.pri11g§, /ffitJö'. 
&j a I f a, ~f a r 11 e, A. M., 9 Wci§fio11 ft., 6011 &ra11ci§co, 

Gl:aI. 
Wc ä f i 11 e 11, ~ a II e, 2 /ffie§t. 117±fJ ft., 9?:etn [Jori, 

9?:. w. 



i\uurkuuppa ju 95 wäitiinlaunrtta. 
(,,~artburg,Sl'afenteri.sta" fuomenfi Br. 8j.) 

,,%meopiUa on paiffanfa gieno.sti punotu.sfa oppijär, 
je.steh:nä.sfä, jo.sfa ~umafan armo ja igmi.sttJö, ~umafan 
muuttumaton fääntö ja firfon määrätJffet, ijanfoiffiien 
tuanfJur.sfouben tuaatimuff et ja ingimiIIi.sten fJeiffouf, 
fien lempeä föfjtteitJ artueIIaan onneIIif esti tJfJbi§te, 
ttJil'fi." 

Wffuperäifesti opetettiin, että ftJntein anteeffiantamu§ 
±ofin tapafJtui ~umafan Iaupeubesta ja perustui Sl'ri.s, 
tuffen anfioon; fe tuli fri.stittJn of affi, jos fJän fotutuan 
ftJbämen rnurtumif esf a tunnu.sti ftJntinfö papiUe, joffa 
ofi taituaan tualtafunnan atuairnet, ja alistui fJänen tuo, 
mioonf a. <Sitten tuapautettiin fJön ijanfoiffife.sta fuo , 
Icmafäa, mutta tuieiä jäituät jäijeIIe ajaIIifet rangai.s, 
tuffet, joita ifJmi]en tätJtlJi f otuittaa rniiäröthJjen töitten 
foutta tä.s fi.1 efömä.sfö tafJi fuoieman jäfreen fiirnföu , 
Ic.sfa. 

2Uu.sf a meneteltiin anteen f ugteen f euraaroaIIa taroaf, 
Ia: ~o.s fri.stitttJ törfei.ht rifoffen tafia erotettiin f euro, 
funna.sta, tätJtlJi gänen rncforätttJjen fotumu.sgarjoiht.s• 
ten foutta of oittaa fotumuff enfa ja parannuffenf a roiipit• 
tlimtJtJttä, ennenfuin gi.ht rooitiin pää.stää ftJtmi.stä ja ot• 
1:aa tafoifin feurafuntaan. Sl'aturnu.s föfitettiin f afra• 
mentiff i ja fiinä eroitettiin foime fogtaa: ftJbämen mur, 
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tuminen, rippi papin ebe.sfä ja fJt)mittJ.sitJöt . 5töfJän foI, 
manteen fogtaan IiithJi anne: anforat, fouan fe.stätuät 
ja nötJrtJtJttämät rangai.stuffet muutettiin feroeämmiffi 
ja ft)gempiaifoififfi. ®'t)ntif et f airoat efirn. rangai.stu.s, 
ten anteeffiannon, jo.s fJe meniroät f otaan tur.ffifaifia 
roa.staan, tefiroät toimioretfiä tafJi maff oimat fäännöI, 
Ii.stä arou.stu.sta joIJonfin firfoIIif een ttJöqön. 

5tllfJän Iiitettiin tuieiä toinenfin oppi: föi.stu.s on 
förfimif eIIäi.111 ja fuoiemaIIaan fuorittanut äi.irettömc't.sti 
enemmän, fuin tartuittiin fofo igmi.sfunnan ltJtttimeian 
f oroittam'.if effi; ptJgimtJff et ofiroat mt)Ö.s tefJneet enem• 
mön gt)roiä töitä, fuin fJeibän autuubeff een oli tarpeeI, 
Ii.sta. 5tätä Sl'ri.stuff en ja ptJgimtJ.sten tJiimääräi.sten tJtJ• 
tuien töiben aarretta goiti paaroi ja fiitä gän jafoi fötJ• 
IJiHe ftJntifiHe fJeibän autuuteenfa tartuittaroan määrän. 
WltJö.sfin föra.stuie.sta olemien Heiujen QtJroäffi tuli tämä 
aarre, jos geibän QtJtuäff enfä o.stettiin anne. 

2Huff i piti tämän oIIa ainoastaan firfon määräämäin 
rangai.stu.sten anteeffi antoa, mutta mtJÖ[Jemmin ope, 
tettiin, että foiffi mt)ö.sfin ~umaian ijanfoirfif et ran, 
gai.stuff et annettiin anteeffi annefirjain o.ston fauttn. 
Sl'iiraföuie.sta ofetuien Heiujen Qt)tuäffi tuli anteel'fianto 
fidon efirufouff en täfJben, jofo ~umafan Iupauff en mu, 
faan tuarma.sti tuli fuuIIuffi. 

5tärnä gieno.sti fubottu järjestelmä, jofo oli tät)nnä 
roaiqetta ja petosta, af etettiin ifJmi.sten agi1ei1be11 ja fJä• 
peäIIifimmän rooitonfJimon pairoeiuffeen. 

\lsaaroi Beo X oli määränntJt uuben tJieif en anteen, 
f aabaff een - futen f anottiin - fomean \lsietarinfirfon 
rafentami§ta tuarten tarroittaroia tuaroja. 12fnnefoupan 
fuure.sta 01a.sfa ®affaa Iuotuutti gän 1515 Wcain3in arf, 
fipii.spaIIe, 12fiorecgtiUe. 5tämä loistoa rafo.statua ja 
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tuljfooma branbenourgifoinen +Jtin.sfi oli fi itähn ftJtJ .stä 
joutunut fuureen melfoan, että qänen tätJttJi moff ao +Joo, 
tuHie 20,000 guibenia ($50,000); guggerin rirfoaito 
IiiMJuoneelta fil"ug.sourgi.sfa foinafi ljän 30,000 guibe, 
nia ($75,000). fil"nnefou+Jon tuioi.sta fai f)aomi +Juolet, 
toif en +Juo Ien forjofimot ~uggerin ofiamieIJet. 

Wcoin3in 2HoredJt läljettää afiomielJiä, jotfo tJänen tJlJ• 
märfi mt)ötuät onneföjoja. @5uutimmoUa meiuUa ja faä, 
µeäUifimmäIIä juffif uubeHo fuorittoa tämän teljtämän 
bominifoonimunm 0ofJ. Zet3eL &)än on mie.s, jonfo 
menneiflJtJ.s on f ongen e,päiitJttätuä: juomari, mä.sfääjä 
ja omioföton rirroja. Wcutta qäneHä on taito foota ra, 
{Joo ja f omoHa antaa itfeänfä funnioittao tai maan IärJet, 
tiläänä. S'run IJän tulee fou,punfön, niin fonnetaan ljä, 
nen ebe.sfään buHao (+Juomin fö .srlJföjoa ontee.sta) fa, 
mctti ±tJlJnt)IIä, ,papit ja munfö, neumoföo ja ,pormarit, 
fouiuno,pcttojot ja ljeibän o,p,pifoonfo menemät tJänfö 
mastoon Ii,puiHo ja rt)nttiiöHiä, IauiuIIa ja ju{Jfofuiu.s, 
f a, jo foiHien Miojen f oibe.sf o fulfee ljän föffoon, jonfo 
pääalttariHe ptJ.5ttJtetään punainen ri.sti. S'ruten 0 uma, 
foa antaa tJÖn itf eään funnioittaa. 

Zet3eI antaa painottaa f oarnojo opettooff een, fuinfo 
on rt)fJDtJttämä taimuttomoon iljmifiä anneföjojen oföa, 
mifeen, joita miefä on f aotomono. Zuo IJäpeämätön 
ifäntä efittää. erittäinfin fuuUif esfa pufJuttef u.sf a usfo, 
mottomio ofioita onteen t)Ii.sttJl'fel'fi. &)än fanoo, että 
onneristin moimo on S'rtiföul'f en ristin mertainen; IJä, 
neHä, Zet3eIHfä, on etufiio apostoli \l}ietarin tinnoHa, 
fosfo IJän on onteilloan enemmän f ieiuja förostuiesto 
päästäntJt fuin \l}ietoti f aornoiIIoon. &)än on mtiösfht 
määräusfofoiföen tuomari, niin että jos jofu fanoo jo, 
toin annettu mustaan, qän moi ljäneltä repiä pään riffi 
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ja IäfJettää fJänet tuerif enä fJefmettiht. &)än IJuutoo: 
,,Zuofoo roIJanne, o.stafoo onne ! ~i fosfoan tule enää 
tapofJtumaon, että anteel'fi anto f uurimmistaföt flJnneis, 
tä ja ijanfoil'finen elämä moiboon f ootuuttao niin IJal, 
malfo fJinnoHa. 91tJt on pefoföuff en päimä ! 91tJt on 
otoHinen aifo ! 1riföön tori !'ufo on foiminilJöfö fielunf a 
autuutta! S'i:ufo moi oHa niin julma, etfö ljiin ifänf ä 
tolji äitinfä, poifonf o talji ilJttärenfä antaa nääntt)ä fö, 
rastuiesfa, toaiffo ljän moi IJeibät niin ljalmoIIa IJimrnlfo 
fieitii pcfostao ? Sl'un roIJa fitföu{lf a l'ifofJ±ao, niin fieiu 
toimaof een miioljtao." 

ffiiffoiben tätJttJi onnel'itjasto antaa 25 guibcnia, fötJ, 
IJät f uimat puoleifofin guibeniUa. 

~atumus, usfo, elämän parannus eimät ole enää tar, 
,pceHifio; jofo ostoa onnetobiföuff en, tulee mormosti ou, 
tuaaffi. 

6tJfftJHä 1517 fiirtlJi Zet3cI iillittenocrgin läljeiftJtJteen. 
iillaoiiruljtinoon maiIJin ei ljän f oonut tuIIa, fillä \naali, 
ruIJtinas tafJtoi fäiitJttää raljat omosfa moa.sf a. Wcutta 
iillittenoergin mäeföö fuffi fuurisf a joufoi.5f a 3eroftiin, 
~iiteroogfön ja muitJin paiffoifJin rajaIIo, jonne Zet3eI 
oii plJstt)ttänt)t onnepuotinf a. ~utfJer fuuii ljä,peäIIifestä 
fou.\,10.sta; qön näfi jumalattoman annefoupan turmioI, 
lif et fJebeimät omasf a fiefunljoitotefJtämäsföföt: fatumat, 
tomut rippifa+1f et, jotfo eiroät taIJbo tietöä epöfiroet)ben, 
tuarfauben tJ . m. ftJnnei.stä ja joUta fJän fen ,tuuoffi fiel, 
t~ä flJnninpäästön, nät)ttätuät tJÖneHe annel'itjonf a ja 
tel'eroi.it fJäntä mastoon ranteita Zet3elin luona. 

Zämä rajaton riroou.s ptJ!jäfösfä, tämän fötJqän fon, 
fan fJäpeöIIinen fisfominen, ljäneHe u.sfottujcn fuolemat, 
tomain fieiujen fJuolen,pito, joita outuutr.nfa afiasf a pe, 
tettiin, ftJtlJttää ~utljeri.sf o plJtJän \niIJan ja foattaa fJänet 



30 

tarttumaan ftJnään. ®'anomatta tJstämiUeen mitään ai, 
fomuffestaan ttJfJttJtJ lJän ritjoittamaan 95 mäitösfouf et, 
ta an11efau.pa11 määri11föt)ttöä mastaan. ~än ei micfö 
fJtJffää annettu itf esfään, maan ainoastaan määrinfötJ• 
tön, jofa 011 fiif)en Iiittt)nt)t. ~än ajattelee, että 9nain• 
3i11 arfri.piis.paifo ja .paamilfa ei ole mitään tietoa anne• 
fau.p.piasten fJä.peäUif estä menettelt)stä. ~än fojoittaa 
Wlai115in ~fibrecfJtiHe, rufoUee f)äntä Io.pettamaan tämän 
fJtJljättämän fou.panteon ja ef ittää f)äneIIe f en tilinteon, 
jonfo f)änen rerran tätJttJtJ fuorittaa lJäneIIe usfotuista 
fieluista. 

9narrasfuun 1 :nä .päimänä oli Hnna11firfosf a mietet, 
täiuä fofon miIJfimt)sjuf)foa ja nät)tteeUe af etettama ne 
Iufuif at .pLJlJäinjää11öff et, jotfa maalirulJtinas fuurelfo 
uutteruubelfo oli foonnut ja joibe11 funnioittaminen oli 
f amaifo tuottama anteen. 53ofofuun 31 .päimänä jäffeen 
.puoien.päimän oli juf)fo aiotettama jumafon.pafmeluff ef. 
Ia. ®'Hroin oli tulema .paljon fanf aa fooUe, mt)ös uf eita 
.pa.p.peja ja jumaluuso.p.pineita oli faa.puma i.illitten• 
oergiin. 53utrJer nauiafi mäitösiauf eenfa linnan föfon 
omeHe .puofen.päimän aifaan Iofofuun 31 .p. 1517. 91e 
omat latinan fieleHä föjoitetut o.p.pineita martcn, joiben 
fon§f a IJän tafJtoo fuuHifesti taf)i föjalHf esti fesfus , 
terra .piföstäff enfä tohtuben .polJjaUe. 

00IJba11to ja .pääafiaHifimmat mäitösiaufeet fuufumat 
f uomeffi föännettt)inä: 

,,~affoubesta totuuteen ja f)alusta faattaa fe .päimän 
maioon tulee feuraamista Iauf eiföa i.illittenoergisfä mäit, 
telt) funnianarmoif en ifän 9nartin 53utrJerin, ma.paiben 
taiteiben ja .ptJfJän jumafuuso.pin maisterin f efö mt)ös 
.ptJf)än jumafuuso.pin fiföiäif en mafituifen· o.pettajan ol• 
Iesfa efimief)enä. ~än +itJtJtää fiis, että ne, jotfo eimät 
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moi fuuUif esti ja .perf oonaHifesti läsnä oHen fonsfamme 
fesfusteHa, f en tefifimät .poisf a oUen föjeeUifesti. ~er= 
ramme 0eefuffen ~ristuffen nimesfä. Wmen. 11 

1. ,,~un ~erramme ja 9nestarimme 0eefus ~ristus 
fanoo: 5te1Jföä ,l:Jarannus j. n. e. (9natt. 4, 17), on f)än 
talJtonut, että usfomaisten fofo elämän tulee ona .pa• 
rannusta. 11 

5. ,,\lsaami ei taf)bo eifö moi muista ftJnninrangais• 
tuff isin ma,l)auttaa, fuin niistä, joita f)än oman taf)i fö. 
foHiföen f ääbösten mufoan on määrännt)±. 11 

20. ,,0 os fiis .paami mt)öntää foiffien rangaistusten 
tät)beHifen anteeffiannon niin ei f)än fiHä fuorastaan 
tarfoita f a i f f i a, maan a i 11 o a s t a a 11 n i i ± ä, 
j o i t a lJ ä n i t f e o n m ä ä r ä 11 11 tJ t. 11 

27. ,,0lJmiso.p,l)ia faarnaamat ne, jotfo fanomat: fu11 
raIJa firstusf a föaf)taa, niin fielu taimaaf een mHaIJtaa 
(oif.: fiirastuiesta noufee t)fös). 11 

32. ,,0ofa a1111eföjeitten foutta armelee 0Iema11f a 
marma auhtubestaa11, tulee o.pettajienfa fonsfa ijanfaif, 
fif esti fobotetuffi." 

33. ,,S"famalJba niitä, jotfo f anomat, että .paami11 an• 
11c 011 tuo merrattoman foHis 0umafo11 IalJja, jonfo fout• 
fa ifJmine11 0umaian le.pt)ttää. 11 

36. ,,0ofoifeifa fristittJlfö, jos f)än on mU.pittömäsfä 
fatumuff esf a, 011 rangaiföuff en ja meian täiJbeUinen an• 
teeffiantamus, jofo tulee f)äneHe mt)ös Uman mmefö, 
joja. 11 

37. ,,0ofoinen tofi fristitttJ, joro elämä talJi fuoUut, 
on of aIIinen ~ristuff en ja firfon foifista f)engeIIifistä 
tamaroista; 0umaia on antanut f)äneHe nämät annefö, 
joittafin. 11 
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43. ,,S'rristitgilfe o.petettafoon, että fe, jofa fötff)äUe 
antaa taIJi tarroitf eroa He lainaa, tefee .paremmin fuin 
jo§ IJön Iunastaifi anteen.11 

46. ,,föistihJiHe o.petettafoon, että jo§ tJeiUä ei o{e 
runf aa§ti lJftöf9Uäi§tä omaif uutta, IJe otuat iuefruoIIif et 
.perf)cttänfä marten fäiitJttämään mitä mälttämättömiin 
tar.pcifiin fuuluu tufJfaamatta mitöän anteef een. 11 

50. 11S'rristit9iUe o.petettafoon, että jo§ .paami tuntifi 
annef aarnaajafo ·fau.pu§tefun, IJi.111 mieluummin antaifi 
.pgIJän \j3ietarin tuomiofirfon .palaa .poroffi, fuin että fc 
olifi rafenndtatua f)ihtcn Iam.paittenfa nafJfastn, IifJa§ta 
ja Iuiföa. 11 

52. ,,Buottamu§ fiifJen, että annefirjojen fautta tulee 
autuaaff i, on turf)a, mniffa.pa anneafiamie§ taf)i .paahJi 
itf e antaifi fiitii fieiunfa .pantitfi. 11 

62. ,,förfon tobeIIinen aarre on firffauben ja ~uma• 
fan armon fa iffein .plJtJin etuanfeiiumi. 11 

72. ,,~ofa on 11.Jaf)bisfa annefaarnaajain 11.Jaffatto, 
mia ja juffeita .puf)eita maföaan, fJän oUoon fiunattu . 11 

79. ,,6anoa, että anneri§tiUä, jofa fori§tetaan .paa, 
roin maafunaUa ja nostetaan firffoUJin, on fama armo 
fuin striföurfcn ristilfä, on ~uma!an .pimaami5ta. 11 

80. 11\l3ii§.pain, fiefunfJoitajain ja jumaiuu§o.p.pinei, 
ben, jotfo f uroaitf emat, että feHaifia .puf)eita .pibetään 
feurafunnisf a, tä9t99 fiitä ferran tefJbä tifi. 11 

94. 11S'rriföihJitä fefJoitettafoon, että tJe af)feroifiroat 
f eurata .pöämie§fönfä S'rristusta rangai§tu§ten, fuofe• 
man tafJi f)efroetin fautta. 11 

9cämä 95 Iaufetta omat affuna firfon fiunattuun us• 
fon.pu{Jbistuffeen toIJtori W?nrtin Butf)erin fautta. 'ijsron§, 
f iin maiettuina fauni§taroat ne mieiä tänään )illitten• 
oergin Iinnanföfon .pääfögtämää. ~o§ ne finusta, ta• 
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fo§ Iurija, fuuiumat mäIJän ouboilta, niin ajattele, että 
nii§fä ei föfiteIIä f9f91119§tä .pefo§tustiestä tafJi .pelastu~• 
fcn omiföuffc§ta, - fifioin oiifi Butf)er fofonanf a tot• 
f eHa .tnmaHa .puf)unut, - mgö§föän ~i mielä __ ~nte_e§ta 
itf esfänfö, maan ainoastaan .paIJinum§ta e.pnfofJb1§ta, 
jotfo fiif)en ofimat Iiittgneet. 

~ nmattomaHa no.peubeUa Iemif imät ButfJcrin roi.'tifö;. 
fallf eet. VIio.p.pifaat 'föi.111fimät ja f efittimät niitä fJeti 
fonf afk ; ,, neijä§fätoi fäa .päimi.'t§fä olituat ne fuffenect 
fiit1i l'ofo @5aff nnmaan, nefjn§fä miifo§f a meffein fofo 
fristifunnan Iä.pi, iföönfuin enfefit itfe oiifimat oileet 
fananfuijettajia. 11 

~ Ioi§ta 111lJÖ11t91119§tä ta.paamat ne toifi§fa, anfarinta 
mafäustu§ta toifi§fa. ~ömä aUu jof)ti Butf1eri11 g{Jä ftJ • 
mcmmi.'tHe taifäeiuun turmeltunutta .paaminfirffoa ma§, 
±aan, ta isteluun emanfefiumin .pufJtaubcn .puofe§ta, tai§, 
tcfuun firfon tmfJbi§tuffcn tmofe§ta. 

.) 



~rrra nu länuä aitta. maikka rmmr sitä 
ti.e~ä. 

.föm 0 aafoo unefäa fJ eriiji, niin fJän fanoi: ,,totifeföi 
on &jerra täsfä ,)Jaifari fa, enfi.1 minå fitä tietäntJt." 1 
9Jcoof. 28: 1G. 

&jarIJaiieluana ja ,)Jafofaif ena 0aafoo t;ö,)Jt;i t;ff iniii, 
ft;t;beri få ,)Jaijaan tailuaan aUa. 'il3imeå t;ö tJm,)Järilfä ja 
f aaiifi ta luaaniluat tuiIIi,)Jebot eitoät f uinfaan f uoneet tur, 
maHif uubcn tunteiIIe tilaa af eettomana mafaatuan mic, 
IJen micier,f ä. 

iillaiffaföt lJÖn ft;nffö ftJbäntä ,)Jefottalua ,)Jimet;§ fe, 
mitti laajat fii,)Jenfä t;li maifeman, jofi f a ,)Jafofainen oli 
itfeUeen Ie,)Jifiian maiinnut, mutta ,)JimetJ§ oii aiman 
mäfJöinen fen ftJnfftJtJben rinnaUa, jofo ofi tilani a Iöt;tä• 
nt;t tämän tJffinäif en maertajan ftJbämesfä. ITTasfaam• 
,)Jana fuin fannettaluana olemat matfatamarat ja fomem• 
,)Jana fuin ,)Jäänaiu§tana olema filui, ,)Jainoi ftJnti, raf, 
foan ifänfä ,)Jettäminen ftJlut;t;teen faal'fo ,)Jainamana 
fuormana tunnoHa, jota miefä fostoa uf)l'aama toeijen . 
milja aiman htin 0umafan tuomion etumartijana niin 
runf aa§ti Iifäfi. Wcaaiima nätJtti ,)Jimet;ben ,)Jefärtä, jo§, 
f a faifilta ,)Juoiifta uIJfaamat föbet ojentumat f)änti.1 fof) , ' 
ben. 

Wcutta täIIaif enafin tu§fan IJetfenä on ljätäänttJnt;ttä 
l'atfeiemarifa miefo maI,)Jas martija. S'run maimoista mö, 
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ftJnccnä, f urun ja murIJcen murtamana maiµuu moima, 
ton ficiu uu,)Jtmecna unen maitoiIJin, niin maimistaa 
.\lcrra fJåneHc iIJanimman nät;n, ifJanamman mitä fof, , 
faan oiifi moinut toimoal'aan. &jän näfee aiman fäf)eUä 
itf eönfå feif oma§f a tifo,)Juut, joiben ,)Jää oli afetdtu tai, 
iuaan atuonaif een olueen, ja ncit;ttimöt oleman enfeiein 
fuifutieni.1 maan ja taimaan mi.1IiIIä . ~ämä näftJ jo olifi 
ifJanuubeilaan ft;Uin ,):loistanut marjo§tamat ,)Jiimet ,)Ja• 
foiaifcn ftJbäntaimaarta, mutta fJän näfee mieiä itfenfä 
$5crran 0umaian feifoman amonaifcHa taitoaan ohJeila 
ja niin fanomattoman raffaa§ti fatfeieroan furjaa ma, 
foatoaa 0aafooia, ettei ,)Jefluolk mitenföi.ln rooinut jää, 
bii tilaa tuof, f a fJötäi.intt;nee§fä fielu§f a. 9'Jcutta fun 0u• 
maia aiottaa lof)buttamaan murfJeeliista ft;biintä, niin 
tcfcc fJi.111 fen niin ,)Jerin,)JofJiin ettei finne faa jääbä tJlJ • 
foän of aa niistä ufJfaami§ta m1ufJeen ,)Jiilui§tä, jotfa 
omat elämän niin ft;nföffi tefJneet. ~äreminen oiifi ol, 
lut roiefä toaiIIinainen, eifö näfeminen moifi oHa ft;Ifin 
toafuuttama taitoaaHif en 0fän raffauberita, mutta f)än 
fuuiee &jerran 0 umalan öänen, ei tuomitferoana, maan 
armoliif ena ja Iauµiaana. 0afoo ,)Jettt;t; ,)Jerinpoljjin, 
fiilä ft;tJ§tä fJän foi obotti fuuiemanf a föourita 0umaian 
fuurita, mutta faifin fuuUa mitä fuioifimman jiunauf, 
f cn, jo,)Ja niin f uioifen, ettei ainoastaan fJän, 0afoo, IJä• 
ncn ifänfä ja äitinfä mutta foifl'i f ufufunnat tuietuat 
jiifö fiunauffe rita of aHifeffi. - 0ofJan on, fiunauffeUa 
f uuruutta ja roiefä fiitä itfe 0aafooiHefin jäi riitfömästi. 

0aafoo IJeräf i. 'il3oi§tunut oli ,)Jimet;§ ~aafooin tJm• 
päriftä. Duonnon aurinfo ,)Jaistoi förl'aana, mutta au, 
ringon maio oli mälJäinen f.en roaion rinnaIIa, mifö ma, 
Iaifi 0aafooin maioa tarmitfetoaa ft;bäntä . \l}oi§ on . jo 
autuaaUinen näftJ, mutta f e ei tee murljeeUifeffi mief)en 
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mieftä. Usfon fifmä näfee mieiä feif oman tai maan tita• 
.\:nmt, ja f)engeffinen l'orma hmiee enfeiien Iauiun ja z'5U• 
malan fiunaamat armon f anat. Z5Iosta f)uubaf)taa Z5aa• 
fo(J: ,,'.it'.otif esti on &jerra täsfä .)Jaifosf a, ja minä en fitä 
tienntJt." - ~ieiäföf)än Z5aafo6 .)Jeiföfi? 

Z5aafooin mieli on ftJnfeä, mutta f amana tamana maa• 
nimat mif)an moimat meitäfin fuoieman marjojen fes• 
feIIä f)arf)aifemia .)Jafolais.)Jarfoja. ®tJntien furmaama 
taaffo uiman fietämättömänä .):lainaa f)adJaiieman f)ar• 
tioita, ja fummaIIista, tämä fuorma tuntuu jofo .)Jllimä 
tJfJä Iif äänttJmän. .53ain f äfenöimä fäilä afJbistaa omin 
moimin efämän.)JuuIIe .)JtJdijöitä fuin metfcifonoja tuuo• 
riIIa. 9Jhnne .)Jafenemme? ~abotus - fouIJea ijan• 
faiHinen fabohts on ebesfämme. ~uofeman föbet omat 
foifirta .)Juoiiita meitä fof)ben ojennettuna. ~uorma htn• 
tuu tJliå rasfoammarta, jo.)Ja niin rasfoarta, että f en .)Jai• 
no n arra fatfeaa faiffi oman manf)ursfouben manfim• 
matfin tuet, hmnes mäftJntJt ja f ortunut fieiu ma.µif c• 
mana mai.µuu alas. \jseffo on uiman htin htoiema fur• 
jan ftJbcimesfä. 

iITTutta mitä omat nuo mediIIif et laitteet ahuan fölfä 
.)Jaifof>f a, minua furjaa htoieman alaista aiman IäfJeliä? 
- 9ce omat armon ja .)Jelastuff en turmaIIifet tifo.)Juut, 
jotfa raffoan taituaaffif en Z5fän räfi on .)JtJsttJttäntJt. 
iITTifö on tuo i1Jana, - niin äärettömän ifJana Iauht, 
jofa uiman armon antimiIIa tätJttäc1 furjimrnanfin fiJnti•. 
f en fiefun? ®ef)än on Z5umala11 .)JtJIJien enfeiien ääni, 
ja mirf i on taimaaHista rauf)an Iauhta rauf)attomiHe 
if)misla.)JfiHe. 9J,ifö on tuo mieI)ättämä malo, jofo niin 
Iem.)Jeänä alas Watamin fo.)JfiIIe Iuo malonf a, aiman 
htin äibin armaf)in fiimä fatf efee MJbosf a Iepäc1mää 
IemmitttJään? ®e on taimaaHif en Z5fän emanMiumi, 
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jofo marjoiIJin maipuneiIIe malmistaa feHaifen roalon, 
ettei fitä moi .)JimetJs l'osfoan moittaa. Z5fän filmänä fe 
fotf efee juuri finua, armon .)Jortaitten juureIIe mai.)Ju• 
nutta mäftJntJttä fieiua. ~etäf)än marten omat nämä± 
armon portaat .)JtJs±lJtetttJ? 9ce on juuri niitä marten, 
joina ei ole mitään muuta .)Jafotietä ulos tästä turme• 
Iuff en ja fiJnnin .)Jalamasta tufeUe tuomitusta maaiI• 
masta. 9ce on af etettu juuri finua ja minua marten. 
()i, festämä ja .)Jettämätön autuuben ja armon tie! 

®tJntinen l'oittaa hJllä fofoiHa moimianf a, milloin 
paforeth!Iä .)Jiiiotelia, miffoin taas taimaltaen niin mafJ• 
tamana että Z5umalan termeeIIinen armo tuntuu aiman 
t)feIIiftJtJfliamaraita, fun on niin fomin rifos ettei mitään 
tarmitf c. iITTutta fun mapifemana .)Jofmet luaipuu ja .)Ja• 
feneminenfoan ei enää moi luonnistuu, niin jää fiIIoin 
ftJntinen f ortuneena, f eIIaif eno fuin fJän tobeila on, Z5u• 
malan fotf eitamaffi. ~auemmaffi ei moi enciä fötJbä, 
fiIIä fuorma on fötJntJt niin fietämättömän rasfoaffi. 
®ifmä, jofo ennen on oIIut niin iIJmeeHif en f elmänciföi• 
nen, on ntJt tu!Iut niin äärettömän mäIJänäföif effi ettei 
näe armon tff apuita, jotfo on juuri perrefee!Iistä .)Ja• 
Ioa .)Jafenemia marten .)JtJsttJtetttJ, ja raurfa uu.)Juneena 
uinaf)taa iIJan maiIIa omaa marjeiusta Z5aafooi11 fonsf a 
foffoffe fimimuoteeffenf a. &jän ei näe mitään tJmpcirif• 
fönfä, mutta tuntee f eIIaista mäftJmtJstä, että IJihtcn on 
nwIJbottomuus fuffea fouemmaffi. _ 

iITTutta miimeinfin on mäftJneeIIä aifoa fuuffa founis• 
ta Iaufua, jota Z5umalan enfent tJmpäriIIä forfeimman 
hmniaffi ja if)misten rauf)affi fieiun f)edi!Ie l'ormiIIe 
fuurtamaffi Z5umala!Iif eno armon mirtenä mirittämät. 
9ctJt on aifoa fuuffa emanfeiiumisf a armon ja autuuben 
f ano maa, josf a ftJntisfurjaIIe tarjoutuu tie taimaaf een 
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rnffoan ~a,pagtajamme 0eef uff en f otuintofuolcman 
foutta. Zämc1 f ominto on niin tät)beHinen että 0fän 
ojennetut föbct jo on of otettu ,portaitten juureIIa ma, 
foamaa fostanf a fo!Jben. 

0:fJfö,pä, Iufijani, olet ufein tuntenut ft)1min f uunna• 
tonta ,painoa, mutta et oie fiirelJtbtt)t fementämc1än fuor• 
maafi fin ne, josf a 0aafo6 f ai niin ifJmeeIIif en fiunauf, 
f en. Wcutta jos olet jo fJätäcintt)neenä näfJntJt taimaam, 
f et tifo.puut uutena armon tienä taimaaf een ,plJföt)tetttJnä, 
niin fiUoin fiitos ja HJmetteitJ folJoaa rinnastamme 0aa 0 

fo6in fonsf a: ,,Zotif esti on &jerra tä§fä ,paifosfa, ja 
minc1 en fitä tiennlJt!" 

®ukn uu.!linyutymiueu mikääu kauppa 
eli nnpimun? 

0oitafin muofia fitkn jufoiföiin 12frnerifasfa fuomen • 
ficlcf!ä ,pieni firjanen, jota ei of!ut fufoan firjoittanut, 
maan jofJon oii Ieifottu ja foottu ufeita firjoituffia, 
joisfa toifisf a mastustettiin, toifisfa ,puoht~tdtiin la.pfi• 
fostetta. S'rasteftJftJmtJffesfä o!imat mielipiteet mastaf, 
foifia, mutta fosfeteftaesf a ftJftJmt)stä ifJmifen of aIIif uu• 
besta cfi MJtämästä uubestaft)ntlJmifesfå oli jonfunfoi• 
fcna Io.p.pu.pontena fe, että HJmif en telJtämä ei moi oUa 
af t i i m i ne n eli toimima, f e!Jän f otifi foifl'ia emank 
Iifia o,p,peja mastaan, eifö ,p a s f i i m i n en eli toi me• 
to11, fiifoinfJan 0umafon tät)itJifi ,l.Jefostaa foiffi iIJmif et 
famaffa tamaIIa, maan f en tätJttJtJ olfa r e f e 1J tiimi• 
n c n eii mastaanottama, f. o. HJmifcn tät)ttJtJ mastaanot• 
taa 0umafon S'rriföuff esf a tarjoama ,l)elastus tai eIIei 
ifJminen fitä mustaan ota, fJän fiitä ftJtJ¾ltö fJuffuu ian, 
foiffif esti. - Zämci fo,l.l,l.lutufos oli niin mieluinen Ia,pfi• 
fosteen IJtJiföcij iile, että !Je tästä ,pöättimöt, että fun .pie• 
ni, masta ft)ntt)nt)t Ia,lJfi ei ofe itf etajuinen, !Jän ei -moi 
määrötö, ottaafo Iiän mai ei armon fosteesf a mustaan, 
ja fiis on 0umalan mafJbotonta Ia,l.lfia uubestaftJnnt)t• 
täö, maån tätJttJlJ ifJmif en en fin ft)efö ,päättämään, tafJ• 
toofo armon ottaa mai ei, ja ]itten mosta moi tuIIa rt)• 
ftJmlJffeen uubestaft)nnt)ttämä fostetoimitus. - Wiin 
6a,ptistit ,päättelimät ja f anotun föjaf en ,l.lainattimat fiffä 
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taisteIIal:f aan Iutgerilaif en fofon oppia ja lapfifo§tctta 
ma§taan. 

ISaUittaif iinfo minun mägiin fo§fcteIIa hJftJmlJ§tä, af, 
tiiminenfo, pa§fiiminenfo moi refeptiiminen ofuu§ if1111i , 
f eIIä on f ugtautumife§f aan Srristuff en foiföfe IJanm, 
maan pala§tuf'f een ? - :itaI1toifi·n nim. fanoa, että ofaf, 
Iifuu§ on erilainen gengeIIif en elämän eri MJiitJ§a§, 
tci§fa, niin etfö f e affoa aiman pa§fiimif eno, mt)Ö(Jemmin 
on fe jo refcptiimi§tä ja forfeimmaUe a§teeHeen egtinee, 
nä f e on aftiituistafin pa§fiimif en ja refeptiimifen ofJe§f a. 

)ffiapaIJtaja itfe rumaa IJengeIIif en elämän MJitt)§tä 
luonnosta otetulfa efimediHä. 9cifujtJmän on enfin fuo , 
Ieminen, fanoo &,;iän. !Sen fuoltua aifoa uufi elämi.1, . 
iimeten f e en fin oraa§f a, fitten tälJbesfä marre§fa, fun, 
ne§ eIJtii IJebeimäffi. - 9cäin fa§mi faa efä111i.111fi.1 alun 
ja jatfon. ~a f amanlainen MJittJ§ tapafJtuu ifJmi§,eiä, 
mä§fä. \l3ienestä fefin aifoa, niin pienestä, ettei iIJmi, 
f eIIä ftJntt)is\ä ofe mitään itfetietoista telJfömi.1ä, maan 
lJänen tätJttJtJ ottaa elämä mastaan talJtomattaan ja tie, 
tämättäih1. @'i feneltäföän Iapf eita rt)ftJtä, tafJbotfo ftJn, 
tlJä, ei fJän f aa määrätä ft)nitJmisaifoa tai painaa tai 
ebes maiita omia manlJempiaan. !St)ntt)mif esfä ei iIJmi, 
felfä ole mitään määräämismaftaa. &,;iän f uIJtautuu fii , 
fJen aiman pasfiimif esti. 

Wiman famoin moi f ama 0umala fasteesf a ftJnnt)ttää 
lJengeIIif esti pienet Iapfet, Ia,pfiita fiilJen f uostumusta. 
ftJftJmfötä. Uusft)ntt)minen on t)ffin 0umalan &,;,engen 
itJötä eifö fuinfoan miföän t)gteinen f opim11s 0umafo11 
ja iIJmif en mäliIIä. 00IJannes ~astaja§ta l/1:admatusfa 
fanotaan, että gän tät)tettiin \l3tJIJällä &jengeIIä jo äitinfä 
fogbnsf a. @'i fiinäföän tarmittu 0ogm111eff en itf etajuis, 
ta fuostumusta . !Samoin ei fufoan nt)tföän moi f anoa, 
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että fJän filfoin tai filloin rupefi 0u111ala11 fonsfa fJiero , 
maan fouppaa uttbe.staft)nitJmife.stä, maan on aina ta, 
1JafJtuma niin, että 0umala armosf aan alfoa ifJmi§ftJbä , 
me§fä ftJnnt)ttäi.1 pelastuffen foipuuta ja ifömöä ja niin 
afottaa &,;,enfenfä fautta gtJmän tlJönfi.1 mei.sfö, joi§fa 
luonnostaan ei o!c muuta fuin 0umalan mastu§tamis, 
fJafua. )ffioinemme fii§ pitää fen fefmiönä, ettei luonnof, 
Iifesfa enempöå fuin lJengeffifesfäföän ftJnitJmife§fä ig, 
mifeffo ok muuta fuin tajuton, ,pasfiiiuinen telJtämii 

Wcutta cbeffeen. ()Iifi erefJbt)§tä felittää lutfJerifoi, 
fcn firfon ot1in oictuan fiitJen rajoittu1uaa, että run ifJ, 
minen pienenä Iat1f ena ferran fosteesf a on uubestaftJnttJ, 
ntJt, lJän fen perusteena on autuas ja 1Jela§tuu, offoon,pa 
mlJÖfJempi MJiitJffenfå minlainen main. 9ciin ei. )ffiaan 
f efö IuonnoIIifesf a että gengeIIifesfä elämä§fo tapagtun 
aina niin, ettei misfä tobeIIafin uusft)nitJminen on ta, 
t1agtunut, fieIIä alfoa mt)ö§ uufi cfämäfin. 9ciinlJän 
.s)errafin f anoo, ettei fi emenjt)män, f. o. tvanfJan fuoitua 
nffoa uufi elämö . · 

52a,pfi ftJnitJlJ maaifmann tajuttomana, mutta lJöneIIö 
011 fJeti refeptiimiföö flJtlJÖ, f. t. i. lJÖn alfoa uuben elä, 
111ånfä t)Ifäpitämifcffi imeä öitinfä rinnoista ja muista 
at1 uneumoista itfelfeen ramintoa. Wftiimife.sti lJän ei 
tuoi tuicfö elämöönfö tJiföpitöä. ,'3ön ei ftJfene mifoän 
fJ nnffi maan, mutta mastaanottamaan fJön tlJifä ptJföt)tJ. 
- Wiman famoin on ma§ta IJengeIIifesti ft)nhJ11tJt HJmi, 
ncn fiinå tifori fa että mif;inföän f;än ei ptJstt), mifö pi , 
töifi t)flä fJönen gengeIIi.sfö fasmamistaan. ~frmomu, 
ruista fJönen tarmitf ee eläi.1. 9ciitä fJÖnen ficfunf a foi , 
paa. 

Wcutta ei IuonnoIIinen eifö gengeUinen elämä ofe fä(, 

fö asteella miefä forfeimmaIIaan. 0tJmine11 M;itit)tJ ebel, 
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Iccn, IJätte:3fo tulee it1ctictoincn olento. S'jäntä ei eniiän 
luoiba .).1afottaa dömäön, effei f_)ön it1e taIJbo. IStJtt±tJ· 
miföään IJcin ei oli\i it1e tuoinut efiföö . Wcutta efomöcin 
fJiintii ei tuoiba i1afottaa. ~ön tuoi jofo tJf1t'äffiä it1e• 
murf)aUa fotfaiföa efomön\ä tai tuaIJingoittaa ja turmcI• 
fa \itä tuöf)in erin c\im. IJuonoiffa tatuoiIIaan ja \iten 
rnenctföii \en fofonaan. - Wcutta ei luain niiin. ~ iito:3 
raffaan ja armoifi\cn 0 111naian, ifJminen tuoi tef1bä t1äi1t• 
tua:3toinfi n. S)ön tuoi 1uaI1tuifäaa ja tuoimistaa cfömään, 
\ii niiffö fe inoiifa, mitii luonto tnrjLJaa. Q:1im. ru11miin 
ratuin11L11t fJanffiminen, tmf1taafi1a Hmaf,\a PtJllJttelcnti• 
ncn ja rnumiin\a 1uaro111inen moniita ttfJfaatuiita tuon• 
rL1iita otuat 1effai\cn f1rnn110IIi1en ciärnön aftiitui\ia il• 
miöifö, joiifa ifJmincn focttaa tufca efömi,in\ä jatftmti:3ta, 
\amoinfuin nöibcn it\eifeen l1anffi111i1cn faiminIIJöminen 
jL1ttb1tttaa cfömän fa±feami§ta. 

Samoin on f)enneifi f, föfin ciäm.äii tuoden 0umaia 
Fiiitänt)t fe i1wja, miilii IJcnrJeIIi§fö efömiiö tuoibaan h1ir 0 

Wltiiii ja citulJttäii. \lciitii fcinoja on 0 umaian 6 anan 
tuifjcicminen, rufou:3, tJ{J±ci\ct I1artauföifai1uubet, S'jct• 
ran Q:f_)too1Ii1cn nauttiminen IJ. m. \lci,imät toimet otuat 
fJcngcHi1en cfämiin aftiitui\ia ilmiöifö, 1amoin fuin nii• 
bcn Iaiminlt)ömincn joubuttan f1cnge1Ii§tii fuofcman. 

m,itö tö :3 \ii on mainittu if_)mi1en aftiitui1c:3ta ±crJtii• 
lnii :3 tii, \ihi ei \aa t)mmiirtiiö niin, että tafJtoi\in puoltnn 
fö\itlJ§tä i1Jmi1 en tuo itua n it\e autuuttaan aifoan1 aaba .. 
®ifö en tarfoita eifö \ifö. ole fo f, faan Iut!Jeriiainen firffo 
l1tJtuäf1tJ11t)t . 0f.Jmi1 en lJengeIIif e:3\ä efämö:3fä ei fof,faan · 
faton f en pafi\iituinen ja re\eptiituinen Iuonm, mutta 
fiinä tuain e\iintt)tJ nöiben toiföcn oiieIIa mt):3 aftiituista, 
futcn Iuonnofii1 esfnfin ciämäs\ä. Q:i ilJminen tuoi pat• 
IJaimnrnUafoan tertuet)ten1ö I1oib0Ifa ja ruumiinfa ruof• 
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fimif elfa elää ifui\esti. Wcutta tertuet)tenjä taI1aIIifeIIa 
turrnelemifeIIa tai ruumiinfa ruoffimatta jöttämi1eIIä 
f_)än !opettaa eiämän1 ä. 00 näin ilmenee artiituif uus 
IiengeIIif efläfin afaUa. @:mme tuoi fieliä eteenpäin 
päästä muuna feinoifa fuin 0umaian armoIIa ja 'il.stJ· 
fJiin ~engen tuoimaifa. Wcutta jos 'il311f1ä ~enfi fef)oittaa 
meitä jotafin tefemöän mutta emme tee, eföömme f iten 
S'jengcn tlJöfö ft)bömis \i,imme ja 1unf1ingoitamme IicngcI, 
ristä cfömöi.1. 

5tämän tuerran fiis tuain aftiituif uutta ajattelemme 
ja tös1ö jo joubummefin toifiin tuloffiin niiben fons1 a, 
jotfo taf)totuat ilJmifen teIJtätuän aiuföa loppmm asti 
niin pas1iituif eff i, että fun rerran usfotuat if)mif en fap• 
fcna fosteesf a uubesta1tJ11tl1neeffi, foifri MJitt)s mufa 
pöiitttJtJ fiif)en ja if.Jminen \ii:3 fosteen perusteena ja \iinii 
jnatuuttamnan autuuteen u§fomaIIa pelastuu. Sje t1itii• 
tuiit aituan tuööri111i,i puf)ccn rniföäön forfcammafäa Iicn• 
gclfi1 csfö eiämöföi.t ja taf_)totuat aina ptJflJÖ hJaföa ftJnttJ • 
neinö fop\ina . SjeifJin f otueituu fc, mitä \anotaan e\im. 
1 Sfor. 3: 1-2, Q:f. 4: 14- 15 ja Sjeor. 5: 13. 

Wcutta toi\iin tulof\iin nöin tuIIaan rnt)Ös fop\ifos, 
teen IJtJifööjien fansf a. nntJan fös \i,i foi tobcttu uusftJn• 
ttJ111i1cn tuoituan tapatitua HJmif cn fiHJcn tajuif esti f uo§, 
t11rn11stann antamatta, tuaiffafin m11öI1äi1emmäsfä fe . 
fJitl1f1esfi.1 ifJminen tufecrin 1 itten fopulii\cföi ratfaif r• 
maan f uf)tautumi1rn1a 5rri:3tuf\es1a foifiUe tarjottuun 
1)efo:3htff ccn. ' 

6aanernme fiis lopettaa ja f anoa Iapfifostecn tuashts• 
tajilie, ettei uus1tJntt)111inen ole miföön ~umaian ja if.J• 
mifen _tuöiincn f opimus tai fouppa, tuaan 011 fe 0umaian 
fo{Jja, htten meiUe IafJjaf\i annetaan luonnoIIinenfin 
dömö. \lcöin fanoo 'il3aatuaii: ,,Wcutta fe armoiaIJja, 
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jonfo ~umaia antaa, on ianfoiffinen elämä." (ITTom. 6: 
23). lillrt. ~f. 2: 5-10. lillärft)sfä 8 fanotaan: ,,~u
mafan faIJja fe on." 

Bufijani, mifö on fimm ajatuff efi täsfä afiaM a? ZtJtJ· 
btJtfö finä fiif)en, että oiet fosteesf a uubestaftJnttJntJt ja 
fen nojaIIa et enään taf)bofoan ebeIIeen fosmaa, maan 
fötJtät foiffi .pLJrintöfi ja f)arrastuff effi muuIJun fuin afJ• 
taaUa tienä fihuoittefemifeen. Zai taIJbotfo finä tJm• 
märti.1ä IJengeHif en eiämäf i aifoman niin luonnottomasti, 
että finuHa on jofu of uus efi itf etietoinen tef)tämä jo 
uusft) ntt)mif esfä? 

IDHnä ofen fäf ittänt)t ~umafan fäätämäff i järjesttJf, 
f effi f en, että me ftJnnlJmme f)engeffif een elämään t)ffis• 
tään ,,&jänen fJtJmän tofJtonfa jäffeen" (~f. 1: 5) ja fit• 
ten ~umafan armosta fosmamme itfetietoif een ja mas• 
tuutuntoif een tälJbeIIif em.pään cfämään ja mäft)mättä, 
mutta 11öt)ri.1s[ä miefesfä, rufoifemme ~umalaita niin 
f uurto armoa, että &jän &jenfenfä fautta Ioifi f)engeIIi• 
feen efämi.1ämme jotafin aftiimistal'in, f. o. usfoifi meiHe 
jotaföt tef)tämää martafuntanfa fuureUa it)ömainioffa, 
e±temme aina oiifi main Ia.p[ia, maan fasmaifimme ,,tätJ• 
beff i mief)eff i S'rristuff en tätJbefiif en marren mitan mu• 
faan." (~f. 4: 13) . 

~- Wl e r if a r i. 

if( irkknkiiiirimmt. 

,, &jcräjii, IJar.p.pu ja fantefe, minä taf)bon fJerättää 
aamurusfon ! 6inua, &jerra minä taIJbon fiitföä fon• 
fabt joufosfa, ja finufk t)IifötJstä mei[ata fonf ahmtain 
fesMiä." (\lsf. 108: 3,4.). 

S'ruorolaufu f eurafunnisfamme ei ofe tuffut miefä fä . 
IJ esföän t)feif eff i, eipä ole .pi.1äfötJ funnon aifuunfoan. 
~f ommisf a feurafunnisf a on otettu aiotteita, mutta ei ole 
.päi.1fö t) juuri aifua .pitemmäIIe. S'röörimmc omat oIIeet 
etu.pääsfä tila.päifiä, feUaififfi ne omat taf)toneet muobos• 
tua fiiroinfin, fun on oUut tarfoitus f aaba ne .plJitJmifii. 
Wius[ a on oIIut innostusta, mutta fun oii[i tuIIut ftJftJ · 
mtJf[ een fäännöIIinen IJarjoituföen jatfaminen ja o[an• 
otto f eurafunnan tJfJteifiin jumaian.paimeiuffiin, fiIIoin 
on innoföus Io.p.punut ja fööri on .pian fuoUut. 

9cätJtföi.'t oleman maifeaUai§ta oiois[amme .pitää firf. 
foföörejä fäännöIIif efäi toimimasfa .pitempää aifoa lJtJ • 
tämittaa. 6 iif)en on moneIIaifia ftJitä jofo fitten tobef• 

. Iif ia tai mäf)emmän .pätemiä, maif)tefemat oiof uf)teet, 
föan moninaif et riennot ja .puufJat, funno!Iifäen f ofJ±a• 
jain .puute lJ . m. ()11 fuitenfin fieIIä tääIIä foetettu fit• 
fet)beifä f aaba fuoroiaufu fuufumaan [äännöIIifenä ofa• 
na jumalan.paimeiuffiimme. Zämän firjoituff en mu• 
fana f euraama fuma efittää ~ronmoobin \ls. \jsaamaföt 
f eurqhmnan föörin, jofa on oUut toiminnasfa tJfJtämit• 
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taa jo foimif en tuuotta, .parina fefänä on .pibetttJ jonfun 
fuufauben foma. 5rööri on ottanut fofofoHia f äännöIIi, 
feföi ofaa f eurafunnan tJfJteifiin jumaian.poitueiuffiin jq 
jufJiiin tuirfiflä ja IauTuiIIa. Bauiuja on lnaiittu tua• 
.paoföi eri Iaufufofoefmi§ta. &jarjoituffia on .pibettt) 
lnain ferta tuiil'o.sfa, tämä on turtu fJuomaomoan ofetuan 
ebul'fi .pitem.piaifaif eHe toiminnaIIe, tuairra föörin fefJi• 
±tJ.s tuaotifi .pitäi.i fafJbeffin fJarjoituffet tuiifosf o. Zäsfä 
on tuntunut .padJaiten f otueitutuan f anontota.pa: fJiijaa 
fautuafl mennään. 5rutuosf a efjintlJtuät Iauiajat otuot 
feuraatuot: &jiföa \.)soUari, &jeimi 6iU6erg, ~ ba 6e.p.pä, 
Iä, ~Iina ?llief oia, Bem.pi 6aio, @:fma Zl:Jom.pf on, S3tJbia 
Wetuaia, &jefmi Wcäfi, ~ennt) 6anb6erg, &jiiba 53e.p.päiä, 
~uiia &jar.per, S3tJbia Wcäfi, ~annt) &jeiafosfi, filnna &jHI, 
&jeimi BefJto, 5roUe 6iH6erg, 6aiomon ?lliortui, \.)seffa 
2lfJo, ~ofJan 6etuia, Wcotti 5rangos ja 9J. &jaa).Janen. 
5rutuaföa on ,lrnisf a S3jfia ~foberf on, etetuä f opraonoiait, 
foja fefö Zt)t)ne 6HI6erg, fJlJtuä alton Iaufoja. filugufö 
6aari ja ~ofJon 5ranga.s otuot oHeet pitemmän aifoa afJ• 
feria 60.sf on fouiajia . ~äf enistösfä on ta.pafJtunut jon• 
fun tuerran muutoffia, ±oifia on jääntJ± .poifl, toifia taas 
Iiittt)ntJt mufaan. 5rööri jatfaa toimintaanf a ebeHecn. 

5röörin tuoifuius 011 artuaamattoman fuuri f eurafun• 
nasf a. 5röörifouiu rifaföuttaa ja tJientää jumafon.pal, 
tucfuffien menoa, tefee ne jufJiaIIif emmiffi. 5ranfea f ere, 
moniaHinen ja tJf]itoiffoinen luonne fatoatuot . 5rööri• 

· fouiu efäIJtJttää hmne.eiämää ja tuirfi§täi.i f iehm tuoi• 
mia feuraamaon iföänfuin uufiHa tuoimiHa f onan fefi, 
±tJföä. Dn mlJÖfl rin foet±u, että fol'o .sf a föt)nti .paranee 
(J11omattatuo.sti. BouhtUa ja f oitoHa on HJmeeHinen 
tuaifutufl tuoima miefömme, ja tuiefä enemmän, fun fie, 
Iemme ja fantefeemme on tuiritet±lJ ~umaian funnioff i. 
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~oif enl'ieli§tcn fesfuubesf a foil'fiaUa, misfä on mä• 
IJänfin fefJittt)neemmäHä fonnaffo feurafuntaefämä, on 
maifuttamasf a fäi.innöUif et fidfofuorot. ®'iHJen mci• 
bänfin ofif i .pt)rittämä. Sjerran afia ia funnia maatii 
f en, että fät,Jtämme foulufofJiaa, jonfo Sjerra on antanut 
memc, IJi.incn afianf a .pafmeluffesf a itf emme ja muitten 
fJt)märf i. @:'tfö föörit moimat menestlJä ia .ptJftJä fään• 
nöffif esti toiminnasf a, .pitäifi jofoif en föörin iäfenen . ot• 
taa afia foffiiffi mefmoUif uubeff een, että fJän tagtoo fot1• 
taa fortenf a f en foutta Sjerran ilJön ebistämif effi. ~u• 
Iifi tefJbi.'r täUainen mafoma .päätös: minä tafJbon 0uma• 
fon amuffo fölJbä fäännöIHf eföi jofoifesf a fJarjoituff esf a 
cHei ole t)fi.päi.if emättömiä esteitä ja minä tagbon ottaa 
fi.1i.1nnöUifeföi föörin fonsf a of ao feurahmnan tJfJteifiin 
jumaian.paimefuffiin. §run iofoinen iäf en ottaa täHai• 
f en fonnan ia miefä .pitäi.i ilonaan f aaba ottaa of aa näin 
fiunausta tuottamaan tefJtämään, niin f Hfoin fidfoföö, 
rimmc .plJft)mät .pt)föt)sfi.i ia toimimat Sjerran fäbesfä 
fiunattuina mäiifo.p.pafeina feurafunnisfammc. 

C\:'ifö fötJblJ miefä riittföoäföi f eurafunnisf amme ' täf, 
Iaifia foufuiafJioiHa ltJarustettuia, iotfo moifiluat ftJbä, 
mcsföän innofäua föHaif een jafoon tt,JöIJön? @:'ifö f euro• 
funtiemme udurit ia Iufforit hJoif i .painaa af iaa niin fä. 
fJcIIe ft)bi.intänfä, että foetettaifiin 0umafon ahJuUa tefJbi.i 
.parasta? föfei oie mieiä riittäroi.isti f eUaifia moimia 
fätJtettöroi.ini.i, niin meibän tufee rufoiHa, että Sjerra 
niitä IJerföföifi .pailtJeluffenfa tt,JöfJön. 

Wcietitään af iaa, .pufJufoamme f iitä fouiajiHemme, ur• 
fureiHe ia fööriemme iofJtniiHe, .pufJufoamme t eurafun• 
niHemme, mutta muistafoamme mt)ösfin .pufJua Sjer• 
rafie. Difoon .päämääräni.imme, etfö fuorofouiu tulee 
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tJfJi.1 lJieifemrni.ifii iurnafan.pafmefuffisfamme ja iuIJii,Sf a. 
®oirnia on rt)ffö, funfJan ne main IJerföeföfot efoon jn 
fJafutaan faaba fölJtäntöön. S'toetettafoon enfifijasfa 

9)1a~fin frnraftmnan firffohtoro 1916. 

if omrniHa .paiffohtnniifa, ioisf a 011 runf aarnmin mufi• 
foaiifia ltJoimia fät,JtettältJi.ini.i, toteuttaa afiaa. Wcutta 
foetettafoon foil'l'iaUa, misfä main on ltJi.iIJänfin mafJbof• 
fifuuffia föörin aifoanfaamif een. Sjerra antaa fiunauf, 
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f cnfa roii!;äifcmmiIIeföt rooimiIIe, l'un ne IJaiutaan föt;t• 
tää fiinen funniaff een. 

Starfoittafoon föörimme toiminta ennenfaiffia tuon 
uubcn roirren 01:)ctteiemHlta, jota 0umalan laföen tukc 
I;arjoiteHa tääUä fotimatfaIIa faabaff enfa ferran tJIJtlJä 
tuon f uuren tailuaaIIif en fuoron fansfa laulamaan ijan• 
foiffif,ta rooiton roirttii S'raritfan hmniaffi. • Wyiiqiiu! 

,,6cntäI;ben raffaat lucljeni, offaa lujat, järföf;ti.irnät, 
±ömät, aina innoffaat &jerran tqösfä, tietöcn, että roai • 
roannäfönne ei ole turf)a &jerraf,fa." (1 S'ror. 15: 58). 

Starroitaan Iujia, järföI;tömättömiä ja innoffaita 
tt;öntefijöitä ! Stäflainen f)uuto on faitfiaUa. 'ijsaijon 
tef;bäi.infin tqötii. Wcutta on oiemasf a ainoastaan faf) , 
bcitaista tqötä: &jerran tqö ja 1:)erl'eieen tt;ö. S'rummaf>• 
fafo olet mufana ? ~eef uf, f anoo: ,,0ofo ei oie minun 
fansf ani, on minua roaf,taan, jofa ei minun fansf ani 
fofoa, f;i.111 IJajoittaa" . :Dktfo 0eefuffcn 1,11tofefia roai 
ofctfo &jänfo roastnnn ? 

SturIJa on faiHi tqö 0eefusta roaföaan. Sturf)a faiHi 
luairoannäfö misfä 0eef uf, ei ole mufana. 2(1,rnföoii f a• 
noo: ,)ffiaironnnäfönne ei ole tudJa &jerrafo fa". ZtJÖ 
.s)crraf,f a ja &jerran funniaffi ei ok turf)a. 6entäf;bcn 
fuuiuu fefJoitus : ,,:Dffaa Iujat, järföI;tämi.ittömät ja ai• 
1ta innoffant &jcrrnn tqöf,fi.1." 

§ruinfa tarjJeeIIinen fef)otus roarfinfin meibiin aifa, 
1tammc ! Wcinfötäf)ben? %f1:)oföoH f anoo: ,,®'entö1Jbcn", 
roiitaten fiiIJen mitä fJän . on ebdfö 1:)uf)unut. 0of,1Ja 
lJmmärtöifimme ja ft;bämeemme 1:)ainaifimme a1:)oföofin 
01:)etuff et, joita f;än antaa uf,foroaifiUe tiisfii Iurouf,fa. 

2(1:)oföoii of ottaa eritlJif esti farfi 1:)eruföusta ±lJöUemmc 
ja roairoannäöHemme &jcrraf,fa. 53uroun aUujJuoieifo 



52 

f)än ,l)uf)uu ~ri§tuff en förfimif estä ja ruofema§ta ftJn• 
teimme täf)ben ja &jänen t)Iösnouf emif estaan, footen aja, 
tuff enf a f euraamiin fa11oif)in: ,,S'fristus on h10Hut mei• 
bän ftJnteimme täf)ben - - - fJän f)aubattiin ja f)erä, 
tettiin fuoifeista foimantena ,l:Jäimänä föjoitu§ten jäf, 
reen" (m. 3, 4). ~ä§fä on ,l)eru§tus ttJöifemme. 0I· 
man tiHä ,l)eru§tu§ta on foifri ttJö &jerraflfa turf)aa. 
~ri§tus 011 fomittanut meibä11 ftJntimme fuofemanfa 
foutta. &jän 011 a§tunut tJfös taimaaf een meibän tJiim• 
mäif eni.1 ,l:Ja,l:Jpinamme efiintt)äffeen fieliä meibän IJt)mäf, 
fcmme 0fän ebesfä. 6ama a,l)ostofi f anoo: ,,~ristus on 
f entäf)ben fuoHut foiHein ebestä, että ne, jotfo efämat, 
dmät enäi.1 efäifi itf eHeen, maan &ji.-ineIIe, jofo f)eibän 
ebeföään on fuoIIut ja nousfut t)Iös" . (2 ~or. 5: 15). 
Dufijani ! ~ri§tus on fuoIIut finunfin ebestäfi ri§tif. 
Iä. .~i.111 on finunfin ftJntifi f omittanut ja Iuna§tanut 
finut 0umafaHe. Wlinfötäf)ben? (ifttä eföif it &jänelie, 
~a,l)af)tajaffeji etfö itfeffefi f. o. maaiimaIIe ja ,l)erfe. 
IeeHe. (iftfö taf)toifi elää &jäneHe ja terJbä ilJötä &jer• 
rasf a ja &jerran funniaffi? ~af)botfo tef)bä turf)aa ttJÖ• 
tä, ,l)aimeIIen miIJoUistafi ,l)erfefettä? WcuH;ta 0ee• 
fuffen fanaa: ,,0ofo ei ole minun fonsfani, f)än on mi• 
nua mustaan!" ~af)botfo oIIa 0eefuffen mif)oHinen ·? 
2!,l)ostofi fanoo täsfä Iumusf a, että fuistuff en tulee f)af, 
Iita fiif)en faaffo, että &jän ,l)anee foifö mif)offif enfa 
jaifoinfa ane (m. 25). 

(ifnnenfuin Srristus fufistaa mif)oHif enfa, ta,l:Jaf)tuu 
iotafin 0eefuffeen usfomiIIe . . 2!,l:Jostofi mainitfee Iumun 
fo,l:l,l:JupuoleUa, että foiföen usfomaisten ei tarmitf e 
fuoHa ruumHUifesti. ®'Hfä Srristus tulee noutamaan 
omanfa tästä maailma§ta, fefö elämät että fuoHeet. 
~f,l:Josiofi of ottaa mieiä järjestt)ff en: (ifnfin Srristus, fit• 
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ten Srristuff esf a fuoIIeet ja me, jotfo jälfeen jäämme 
&jerran tulemuff een. Wciten tämä ta,l:JafJtuu '? 2!,l:Jostoli 
fanoo, että fe tapafJtuu filmänrä,l:JätJrfesfä iuiimeifen 
,l)afuunan f oibesfa. 6Hloht fuistuffe§f a fuoIIeet nou, 
femat fotoamattomina ja maan ,l:Jäälfä elämät usfomai• 
fet, jotfo omat malmiina, muuttutuat (m. 51 f.). ~ä• 
mä moi ta,l)afJtua minä f)eHenä taf)anf a. 6entäf)ben 
~eefus f anoo: ,,~almofoa ja rufoilfaa, fillä finä f)et, 
fenä, jona ette fuulefoan, tulee 0fJmif en l,lsoifo". 0a 
apo§toli fanoo: ,,6entäf)ben olfoa lujat, järföf)tämättö• 
mät ja aina innoffaat &jerran tt)ösfä" . 

&jerran tufo on Iäf)eHä. &jerran af ialfa on före. 
~tJöaifo on fof)ta fopusf a. l,lsedJeen ifäntä tulee fof)ta 
maff amaan ,l)almelijoiUeen f)eibän ,l)alffonf a. g)ffö ,l:Jian 
f aa,l)uu noutamaan morfiamenf a fJäiIJi11. 2!utuaat omat 
ne, jotfo &jerra tuituanf a Iöt)tää mafmomasta. ,,.~enfi 
ja morfian f anomat: tufe. 0ofo fuuiee, f)än fanofoo11: 
tule. ITT'iin, tufe ,l:Jia11, &jerra 0eef us. ~(mcn". (00IJ. 
0Im. 22: 17, 20). 

0 o IJ 11 iY- 6 a arin c n. 



.. ID.rr1u.rtaiä kirkosta! .. 

~uoHa fanaffo marfinfin toanfJemt1i miifemme ter• 
mcfJti fotona oHcita firfo.sta fotia turtuaan. S'raunifi tcr• 
mcfJblJ§ ! §fauni§ ifien tai1a, jonfa ei tarmitfifi poi§ jää• 
bii f e fun ei tointamme ma§tuföa, puf)uaffemme nmoifi• 
jan fanoiffo. 91iin: oien tuHut ä.sfen föfo.sta ja tarJtoi• 
fin iiföfäifirfe näin läIJettää termefJbt)ff en föärtä manfJan 
maan firfoföa, joi)a f eHaife.sta, jo§f a jofainen fiefiii ofc. 
toafin on aifoinaan iföafJbeHut. ID,utta miilaifia ter• 
mcf)btJ!'fiä fitte ! 910 raf, faaniaifia nfön paa§to ,aifana. 
nn näet 3 :f, i]aa§tonaifainen f unmmtai nt)t fösfii fufu. 
mafl fc1. - illcinä fuufin fon faarnaaja i)ufJui mafofu. 
miföa. ®anoi että tämcin päimiin afioi§f a on juuri l'un 
~umaian foneeUa otettuja mafol'umia f eHaif ia, ettei nii• 
fri piiimän pai§te ofe t)f)täön ptJfitt)ntJt fJaifJbttitamaan, 
niinfuin tamaHifiIIe mafol'utoiUe ajan fJammaf, ufein 
tefee. ~i, ne omat aiman felmäpiirteifinci ebefl fiimmc, 
fatfertamanamme. S'rtJfäf et l'cntiefi, että rnitö fitte on fo. 
mattu ? ~a minä tuaföaifin: ~nfimäifen 9fabamin fu . 
maa fantamia if)mif iii on htmattu. 91e otuat faa11ect f ei• 
f oa ~umafan ijäif en mall'euben ebesfä ja f e on leimannut 
ne juuri f eHaififfi fuin f)e omat, mitään amatöörifaunifi• 
tuffia fomattujen miefiföcfemifeffi tefemättä. 

~uo faarnaaja lufi 3 :nen afJbin. jjsufJcli f en jofJboflta 
muine f efä marfinföt rippimieraille. illcuiföandfo ettii 
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fiinii rerrotaan E5iimon jjsidarista fafälfa htn lJän fief. 
töii &;,crranfa ja ®apalJtajanfa. ~untuu fiftä niinfuin 
tuona jjsietariIIa oiifi itfciläänfin olf ut jotaföt maafouf,. 
taitoa, ja uf cinf)an tapafJtuu, ctfö fumaaj a maalaa oman• 
fot l'umanf a. 91iin tefi jjsietaril'in. ~of, luet toif en afJ • 
bin, niin ficlfö fuulct eii näet niin fauniita märitt)fffo 
rnicfJen fföJttämän itfcstäön. ®oiman miefJerfi, uflfon 
fanfariffi f)ön itfenfå fieilä fumaa. ®ai milfö muurta 
tun±Ittt efim. töflaincn fJöncn fananfa: ,,®aiffa faiffi 
nuiut Ioul'foantuifitoat, en fuitenfoatt 1ninci", taiffo fä. 
111ö : ,,®aiffo mimm pitiiifi fuoIIa finun font f afi, en ii±· 
tcnfäön finua ficilä". S'ru11Ictfo moimaf anoja. Duuld• 
fo, ctfö 11e otuat pilan päiten fanottu? ~i, - jjsietari 
fumafi itfenfå tuofl fa fcHaifel'fi miffi fJiin itjenfii luuli, 
cfi miftä fJön omifl fa fifmisfiiiin - oman fonccnfa cbeflfii 
- 11ÖtJtti . W,utta obotafl: fef)iin olifin fe Z5umalan fonc 
- f cn ottamaa fumaafJan meibön pitifin fatfeila ja fiitii 
fc fcrnrnaaja pufJui. S'ruulcµpa f, fcn piirtcitii . UfcinfJan 
toafofumaaja Taittaa jof, fuinfafin fomean tauf, tan, jota 
mafl taan fumattama paremmin fitte näftJifi. ()i miföi 
maf)taififoan jjsietarifin niit)ttäci, jof, tuosfa {Jäncn MJ• 
baIIaan olifi ~ecruf olemin fuuri ncumosto ja f)än fen 
d1cf, fö tutfittamana, tai jjsontittfi jjsilatul'fen maltaistuitt 
ja jjsictari f anfarina fen ebe{;fi,i tuomittatuana mail'fatia 
aituan l'uolcmaatt. ~ifö o{ifi nöf)tämiiniimme marittJtJri 
Ioiföofruunusfamt. illcutta htinfa foriföe{ematon on• 
faan ptJ{Jä ~umala. ~uo~f a ft)Imä, pimeå lJÖ. ®iinci 
Ioiföamaton, ainoaföaan f)eIJl'uma f)iilimalfea. ®en lJm• 
i]öriffö matalaa·, föflfettämäå miifeå - jofapiiimi,iifiä 
i]almelijoita ja fatf o~ - niitten feasfa aiman jjsietarifin. 
~il'öpå fiellä tJffi f anonut t)IJtä toinen toi§ta, mutta fe. 
nen fanat metämiit tuertoja näiIIe puIJeiIIe: ,,~n ole ~ee• 
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f uff en opetusfapfi, en tunne IJäntä, cnfä tiebä enfä fö . 
fitä mitä fanot" - fuuies: noin paitueke 6iimon ~ie• 
tori, eifö puf,Jutteiijana ole muuta fuin jofu pafttJeiija, 
tar. :ituosf a tufee toinen nainen joro f anoo ~ietaria 
~eefus 9catf areafaif en feuraiaif effi ja tuof,Jon fanaan t)cJ• 
ttJlJ fiinä muutfin - mitä tefee fiHoin ~ietari? ~föt 
fiertää jäUeen ttJafalfa tuannoen ja fanoo: ,,~n tunne 
f ifö mieföä" - - f,Jiufan tuofempana jo rupeaa manaa, 
maan itfeöän ja ttJannomaan: ,,~n tunne tuota miestä, 
jo?,ta pufJtttte" . - 9coin totuuben 0 11mafa ~lJIJäffä ~en• 
gcHäön raamatun f ana?,f a futuaa ~ietarin. ~i flJflJ f e 
fupaa ~ictari!ta. ~a niin rasfas 011 tuo totuusµiirteincn 
futtJa, että fun ~erra ~eef 11§ fatfaf,Jtaa ~ietariin ja fat. 
f eeffaan juuri fuin Iainaa fiimänfä ~ietariHe, niin -
~ietari menee ufo§. ~än ei fJirlueä fatf efla tuota fu , 
ttJaa; ja fittenfin, fun fJänelfe jää pat!'o fatfeUa fiini1 
fuuri omaa itfeänfä, niin on tuo futua fiffi flJnffä ja fui , 
tcnfin niin totuuben mufainen, että - ~ietari itree· fat
feraföi. nman futuanfa ratfi rasfaat piirteet ne pufcr
taa rlJtJnefeet IJänen fifmi?,tään - mitä fienec fitte fu . 
ttJa fiinen ftJbämefieen MJnt)tfään - rtJfiä fai nuot ftJtJ · 
ncfeet fit±enfin ftJbämen tuiffina oiittJat. ni mcrfillinen 
futtJa, oi fuumat rlJt)neieet ! ja nlJt tämän taulun tau§ 0 

±ano tuon manatun, firotun, fieiletlJn ~crran armoHi• 
ltCn fatfe - - -

Wcitä Iufijani tuumit tuoHaifcföa 0umafaHif e?,ta tua• 
Iofutuan taibo0ta, f en ji.hföfJtämättömän foriföefematto , 
miföa piirrettJiiluoiföa? ;;tuon luafofuttJau§firman if. 
moitusfeiman föt)bät ~fmefö. fäjan s·: 17- 18. 

()botas fun foetan finuIIe foffotertuefJbtJff e0fäni fet, · 
foa pääpiirteet foimijaff oifesta futuaföa - niitä fin fun 
fuunteiin. :ituo futnaf arja on tämän foimannen paa?,±o0 
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f unnuntain toif en tuuofiferran ettJanfeiiumi tefstisfä. 
S3udfo fertaanf a tai pariin tuon tefstin. 6en pof,Jjana 
on f uuri S3ef)timajajuIJfaHa ~eeruf afemi?,f a fooIIa ofetua 
jouffo. ~nfimäife?,fä f arja?,f a tuntuu ofeluan juuri fuin 
maafaifia, faufaif em,l:Jia, tJffinfertaifempaa ttJäfeä. 6iifo 
tnäiin fun ~erra tietää, että murIJa•aifeet otuat f,Jäntä 
tnafäaan ftJpftJmäfl fä ja fun ~än tuon tietonfa Iauf utt 
juffi, niin fiffoin tuo ttJf,Jmem,l:Ji, matafam,l:)aa luiifeö 
o1ettJa jouffo on tuaimis tietämään ja tJ!:Jtä tuafmifl fa• 
nomaan ~erraUe: "6inuflf a on riittJaaja, S'tufa finua 
tattJottdee ±appaaff een finut." 9coin IJe tiefittJöt miek0• 
töön afiat f eittJiffi. :ituon fJeibän tietonf a ,l:)ofJjaUa f)eiI• 
Iä oli rlJHin rof,Jfeutta 9catf areafaif eHe fanoaff een: olet 
riittJaajan fJaifu?,ia. - §tuule§! ~ifö ole mafJtiponti• 
nen tuo jourfo. ~ifö f e itf e tunne arttJoaan, eifö tiebä 
tietonf a ttJarmuutta. S'tesrifof,JbaIIa tefstiä ferrotaan jee, 
ruf afemifaifista . 6iifl faupunfifaififlta, jotfo eittJöt 
cnöi.111 ofefaan mielestään ttJaan ±lJfJmöä maaiaistuäfeä, 
eifö liioin ttJf,Jmfo firjanop,l:Jineita. ~e otuat tatnamno 
porttJareita ja - minföf,JtcIIaifia IJe ottJat itf e mielestään? 
Wcinfö nöröififfi f,Je itf enfi.i futtJaattJat? 6en ft)ffö ruu• 
{emme ja nöemme tef§tifltä. ~e fanotuat: ,,(fifö tämö 
ole f e jota IJe tattJotteiettJat ±appaafienf a f,Jönet? 0a 
fatf o, f)än ,l:)uIJuu luaj.)aafäi, eittJätfö fJe f ano f,JäneHe mi• 
töi.in. ()ttJatfof)an f)aUitufl mief,Jet tobeIIa tuIIcet ±unte• 
maan, etfö tämä on §rrifäus? S'tuitenl'in me tiebämme 
mifö fömi.i on; mutta !'un S'tri§tu§ tulee, niin ei fufaan 
tiebä mifltä f)ön on." 

~uomaatfo täsfä f,Jeibän futuaamifltaitonf a fuuruutta, 
maf,Jtipontifuutta? 9cämät otuat jo jotofin noitten ö§, 
föisten tietämättömäin maaiaifäen rinnaIIa - ja entä 
noitten IJaUituflmieföen rinnaIIa? 9cef,Jän n9t IJeibän 



58 

miele§tään eiroät tori tiebä mitään - - - eiföf, ofo 
mcdiIIi§tä tämii jofoifcn oma tietämhtcn ja marf\nfin 
f c, että fon itf c tietää ja oma jouffo tietää, niin on{Jan 
f efmäii, ettei tori muut cifä muitten joufl'o ticbä mitääit. 

S'run ftJftJifit noirta f)affitu§miefJiifö, noirta fonfanman• 
fJimmifta, niin mitä IJe marmaan taa§ tietäifi, oma§ta 
miefe$tään aina fin - mitä? 910 f en, että fJe tictäö, fJe 
t)mmi.irtäö, fJe tuntee ~umafon ja ~umafon afiat, nnrnt 
l'ttn ei tidlii tJIJtöön mitään. ~a fJe tiefömät, että 9iat, 
farcctin ~eefuf, on ~umafon ,\Jimaajana, lain riffojana 
ta,\Jcttama - tämä ofi IJci§tä ,\Jäimööfin f eiroemµää. 

91oin ne fiffoin fumaf i itf eään. 91iin t)froäön founiita 
fumia, tietoriffoita, artooföeiuftJrtJif iltö näiJttämiä fu. 
mia IJe itfeföään if)ailimat, fufö1 jouffo itfe§tään ja omit• 
taan, fiHämäiin fun muut ja muitten joufot tJeibön 1nie, 
k i:lföön oliluat tt)f)miäfin ttJ(Jmernpiå. - - -

fil5oi fittenfin fun foifen tuon fuufoteHun f uuruubcn 
ja f uurtietoifuuben fof)baHe jäUeen afetetaan ~umafon 
lafJjomaton futoau§fone, niin mitä näemme fifioht? 
5tcf§ti fertoo: ~eef uf, .\)u{Jui .\JtJfJäfö§fö fomaUa äöncifö 
- f eHaif eHa, että fufin jouffo t)fettt)i fuulemaan tuon 
äi.inen ja - airoan fuin nöfemäön fen jäljet - lauf uu 
lo,\Jul'fi f)eibän foil'fien fo(JbaIIe: ,,~a te ette tunne ~u• 
mafoa, minun IäfJettäjääni". - .futulef>, uf,fotfo for , 
miafi ! 91oilfe, jotfo foifl'i tiefi, jofo jourl'o fun oli f ef• 
minä foil'iföa, ainal'in niin feimiHä, ettei toinen toifcf, 
taan mitöi.in tarroinnut, ei IJuolinut, ei f umainnut -
fuule§ ! S'runl'in jo ufon l'orJbaHe eriff een ja foil'iIIe tJfJ· 
teif e§ti fuufuu &jerran f uu§ta: ,,t e ette t u n n e ~ u, 
111 a I a a". 5tälfainen ruma näftJi ,\JfootuIIa ja ofifo 
fauni§? Wcitii fumatut tuone fumaIIeen tel'eroät? 5ti• 
Iaamatfo fitä tufinoittain, antaal'f een t)§föroiUecn, tut, 
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tamiIIecn ? @:imät tee niin, eimät. ~imät liioin fötJ 
itfcmi.iän futuanf a f)aifeutta, nurjuutta - eimät ! &je 
tafJtomat oHa oma§fa tiefömätfä föitoformaf>faan ja tuo 
fumaaja, tuo 91atfarealainen - fiif)en olifi fötJtömä fö , 
fiffi ja - niin ofifi marmaan föt)tt)l'in, eHei ~fä, jofo 
fJänet ofi totuuben täfJben, malfeuben täf)ben tönne tuaf, 
f)een ja ,\JimetJben maailmaan lötJettänt)t, tieti.int)t, ettei 
&)crran .).1äituähJi.i miefö oHut fiUä fof)baHa, että oiifi fölJ • 
nt)t fiifö f m10minen: ,,fötJtethJ on". - - -

S'run tuo f ana ofi ferran f anottu, fiHoin mtot fumaa• 
jat, fumainf a ifJaifijat ja founiföefijat faimat tefJbä to , 
tuuben tefijäIIe tefonf a ja - tefimät mtJÖf>l'in ja fiUoin 
ne tefituät fen t)fJbe§fä . 6iif)en M,\Jafi foifl'i joufot. 

s::\ufijani: täIIaifia ra§foita firffotermeiffö ! ~itä 
luulet - onfo mieieföäfi noi§f a ~umafon ja fil5a,\JafJta• 
jan ottami§fa, ptJfJään raamattuun ,\Jiirtämif>fä fumi§f a 
micfeföäfi perää? ~o§ on, niin eifö olifi flJtJtä aprifoiba 
mi!Iaifel'fi me itfe joubumme, miltä me itfe nät)tämme 
totuuben meitä founiföefematta, .\)eitteiemfötä fotf eUef>f a, 
furoate§f a? @:il'ö nuot totuuben ItJömät futuat pane 
meitä enfimäifen 2.Cabamin rumaa fontamia ,ptJtJtämään, 
että &jerra armaIJtaifi meitä toif en 2.Cabamin ruman fan, 
tajiffi - meitä Iif)aföa ftJnhJneitä, &jengeföä ftJnhJneiffi. 
Wfrnfö fcfmemmin tämän fattuifimme IJuomaamaan, fitä 
11i.it)rcrnmi1t tun±uifi meifl tä, että emme feituon fJirmcifi 
filmiämme tairoaaf een pi.iin forottaa, maan Ii.iifimme 
rintoiIJimme IJuoaten: &jerra armaIJba meitä maimaifia 
ftJntifiä. - - - 5tuon tefätin Iopu§fa luemme: ,,mut, 
ta monet fonf a§ta uf>foiroat f)äneen". :.itä{Jiin jouffoon 
moitaifiin tuona nötJrttJmifen tielfä pääföä, oitaifiinpa 
ennen oltu mitä jouffoa IJlJroiinfä. 

fil5anf)an maan firffomies. 



iKuiuka tulet lukea. 

S'l'uinfo tieto faaroutetaan? Wcitä te tiebätte, fen te 
ofctte faanect foimeUa eri taroaUa. ~e ofette fuunncf• 
leet o).1ettajanne pufJeita, jofo on f)uoleUif e§ti foettanut 
tciUe tuntemattomia totuuffia painaa miefönne. ~e 
olette pitäneet fi[männe ja forroanne auci ja fJuomaa• 
roaif uuben ja fofemuff en, e{Jföpä pitföffitten lJÖltJalltJo• 
mitten foutta, olette f aaneet roastauffia ttJf elemiinne 
afioif,Jin ja IötJtäneet teille ennen tuntemattomia totuuf
fia. S'l'ofmanneffi, te olette tef)nect roiiiaan roafinnan 
firjoifJin näfJben ja niistä olette Iöt)töneet hluofifatojen 
roiif auben. 

9?:ämät fofme perut totuutta tJf,JDi§tettlJinä antamat 
lJt)ltJän fa§tuatuff en. :Opettajan fä§näofo muinaifina 
aifoina ofi ofennoflinen; ft)feflJn fautta luonnosta, tie• 
tee§tä ja taitee§ta faaroutettiin toituottu päämäärä. S'l'lJ· 
f ehJn foutta innostuneena afiaan opettaja f,Jerätti oppi• 
fa i{l f aan tiebonf)afua afioi§ta, jotfo lJäneUe olituat 
enemmän tai roäf)emmiin tuntemattomia. Ulct)Ö{Jcnunin 
opehtföaroat otuat muobostuneet paljon toif enfoififfi, 
ja opetuffen roäfineet, firjat ja muut o).1etuffe§fa föt)tct• 
tföoät roäfineet f,Jeipoittatuat f uuretf a määrä§fä opetta• 
jaa ja oppifosta tiebon f aarouttami[e§fa. Dnneffinen 
on fe poifo ja tt)ttö, jonfo {JaHitfetuana luonteen pää
piirteenä on jofu roarma päämäärä, jota faifiUa refJef• 
lifiUä feinoiUa t)ritetään f aarouttaa. 
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&juomaaroaif uuben ebut. 6l1arefpeare tiefi tämän, 
fun fJän firjoittaa: ,,(Saarnoja on fitui§fä" ja ,,firjoja 
juoff eroi§f a puroi§fa". filsaltiomie§ ~rt)ant fef)oittaa 
meitä menemään ufo§ taituaan aIIe ja fountelemaan 
luonnon opetuffia. z'5a tämäIJän on ~raamatun opetuf. 
f en fan§f a t)f)föpitäroää. filsoi oIIa tuerrattain ltJaifeaa 
tätJbeffifetti funnioittaa ja toteuttaa föt)tännöUisti.1 
tiebon etfimi§tä, mutta f uuri IJtJÖttJ fiitä on fille, jofo 
Hlmä auri tutl'ii luontoa. z'5a fitä tietä opetu§ on mafJ• 
bollinen faarouttaa. \13ieni1Ie fapfille lJerätetään rtJflJ• 
mlJffiä faatifoiben fanfiin piirrettt)jen eläinten furoi§ta. 
Buonto af ettaa tu{Janfia rlJflJmt)ffiä fopfiHe ja f,Je otuat 
oifeutettuja faamaan niHJin roastaufiia. S'l'un fJe hlart• 
tumat tuanf)emntiffi, jo§ fJeibän fJuomaamaif uu§ft)l'tJnfä 
ei ofc maf ennettu, pojat ja tt)töt luonnoffife§ti etjitoät 
itfefin neumoa tärfeifiin eiämi.111 flJftJmlJffiin firjoiföa ja 
aifafoufi=fefJDi§fö, alJferasti etfjen totuutta foififöa 
maf)boffifi§ta tiebon fäfJtei§tä. z'5otfut iIJmif et tulemat 
f eUaifil'fi, että fuulemat jo faiffi tietäroänfä tai ei tar• 
tuitf eltJanf a lifää tietoa, mutta tämä on erefJDt)§. 

2ufiot ja t)Iiopistot eiroät moi tefJDä foil'i§ta oppi• 
neita ilJmifiä. IDliopistoi§ta Iäpipää§feet omat epäile• 
möttä tJleenfä tieteeffifemmin fef,Jittt)neitä, mutta nuo, 
ren miefJen ja naif en funnianf)imo ei tlJlJblJ fiifJen; fJi111 
fJaluaa päi.1stö etemmäffi fotiopinnoHien fautta . z'5otfut 
ainoaföaan f uutisia mielJisiä ja naifi§ta fitäpaitfi omat 
f aanect päästötobistuff en t)liopistoi§ta ja artuofaufeen 
fieltä. z'5otfut f aamat ainoa§taan hlaituoin tienatuffi 
niufan jofapäiroäif en toimeentufonf a ja jo§ pääf etuätfin 
menemään fouluun, ei f e roielä f eUaif en aan tafoa me• 
ne§tt)föä, jo§ ei lJenfiiöUä ole foulunföt)ntiin roäittä, 
mättömiä ebefflJttJffiä. ®amat f)enfif et ja ruumiiffif et 
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tooimat ja ftJtl.JtJt, jotfo tlJoitlJat tcfJbä foufufurf,fin f uo , 
rituffcn onni.stunedfi, auttatlJat IJcnföi.ii.i itf cfof,toatuffcf,, 
f arin oman tJtitteiiäiftJtJbcn fautta . ~crran on fcntöIJ• 
bcn ratfaiföatlJa ftJflJmtJ§: ~uinfa fuen ja tutfin, jotta 
tlJoifin oifein ebi§ttJä ? Wcaaiiman fef)ittJ§ niin fauaffi 
fun fitä f euraamme on aina jättäntJt iIJmif en omaan 
tuaraan tufeefo IJänef, tä meföari jof,fain afia§fa . 

~ffcmpana on toebettlJ muutamia {tJ{JtJl'äifiä määrite{, 
mii.i ja f)uomautuffia muoboUifi§ta ja fitlJeeUififöä tJff;, 
ttJif,foIJbiföa, jotfa auttatlJat fuure§fa määrä.sfi.i 0,1:J,1:Jila§, 
ta ebifötJff en tieUä, jo§ niitä f eurataan. 

~ utfimaan on rtJIJbtJttätoä ren fJaluaa ebif,ttJi.i. g)fJtä• 
mittainen mieknfujuuf, auttaa af)feraa tutfijaa f ao, 
touttamaan tietoa erittäinfin painetun föjaifif uuben 
fautta. 

,\\entinen innostus ja miefttJmtJ.s jonfun afian tutfi, 
mifcen tulee fiitä, etfö tunnetaan afioita, joiUa on tJtJ • 
tetJtfö tutfittatlJan afian fansf a, ja fofemuff esta. ~ 11, 

1wföuf, on fiUoin faatoutettu, fun f)afutaan jatfoa f)t;, 
toi n aljettuja fufuja . 

~atffoatlJaif uuf, on f aatlJutettatlJa tef)tätoänfä ormif,, 
tumifeffi. ~ätJttJtJ tooiba fJtJijätä ajatuffistaan ja mie, 
IcEitään faiffi muut afiat, jotfa eitlJät ofe föfiIIä ok 
toaUe afialfe misfään tJfJtetJbe§fä . ~ädi ei tlJoi toimia 
ja rci,1:J,1:JaaEiti etfiä totuuffia, jof, ajatuf, on fönhJntJ± 
tuierai\iin afioiI)in, ja jof, föfiteftätoät afiat otlJat peräti 
tuntemattomia tutl'ijaUe. 

%fjatusten fef,fittäminen tlJoibaan määriteffö famaf, 
Ia tatoaIIa fuin fiinttJntJt tarffaatlJaif uu§. filjatu§ten 
fe.Bfittöminen on puf)taasti fötJtänni.iIIinen afia ja f ao, 
tuuttaa forfeimman aföeenf a filfoin, hm jofu rtJfenee 
pitämään ajatuff enfa määrättJ.sfä ttJö.sfä, oUen toäfin, 
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pitämätön tlJieraiIIe ääniUe. tlföä u.sfofo fenenfään 
epäiftJffiä täf,tä afia.sta, että te ette mufa tlJoi faatlJut, 
taa ajah1§ten fujuutta. ®'e on ma'fJboIIinen 11iin lJtJtlJin 
tJ{JbeUe fuin toif eUefin. \jsafoita toaan talJtofi tlJoimaf, 
faaffi, niin ftJfenet ajatuff efifin lJiIIitf emään. ~urin, 
aon tJIJti.if uuntaif et fäteet Iangenneina jonfun foppa, 
ken l,iöäile, eitoöt tee fuumuubeUaan erittJif em,\JÖÖ tlJa, 
f1infoa, mutta jo.s joIJbat föteet Iafifappaleen foutta 
niin, etfö ne foiffi jo.sfain pi.stee.sfä fathttlJat tJlJteen, 
f aat aifoa11 mal1tatlJa11 tufipafon. 91äin on ajatu.stcfi, 
fin laita, jo§ ne otoat finun lJaIIittatoinafi ja pibät ne 
tJtJbe.sfä afia.sfa ferraUaan, f aat f uuria aifoan. 

g)mmärrtJ.s jo.stain afia.sta f aatlJuttaa tät)beIIiftJtJben 
f ifie jo enne.stäön tJ{Jtäiäi .sten tunnettujen totuuffien 
fautta. föinfouan fuin tJffiföön laufe fufemafi föjan 
fitlJuila on finuUe tuntematon ja e,l:Jäfeltoi.i, älä föönnö 
IefJteö. ~ae f efatoia totuuffia äiäfo unlJota niitä, jot, 
fa jo olet IötJtäntJt, funn e.s ebeIIifet föfjtöt . ()petu.s 
föf,fä miefef, fö tlJoi te{Jbi.i finuf>ta tlJerrattain IJcfpof,ti 
jofaif een tutfinraafi afiaan näfJbcn op,\Jittcen if)mif en. 
~arpccifi.sta tlJaan on IJarjoittaa mui.Btia ja l,iainaa tar, 
fo.sti mieleenfä enfimäinen IäfftJ ja l,iitöä f e mieie.Bfään 
fun tutfii toi.sta ja enfimäinen ja toinen 011 ,1:Jibettätoö 
mui.stif,fa, fun foimatta tutfitaan, ja niin ebe.späin. 
0:bif>ttJmif elfe tlJäfttämätönti.i on oppilaan µöä§tä ai , 
neenfa IJerraffi. Sfelyittäen muif, tia ja tJmmärrt).stäfi 
iifö jäfö enfimäi.stii a.sferta tefemättä fiirtt)en ennen toi, 
feen. 0:nfimäinen a.BfeI jo{Jtaa toifeen, ja toinen fof, 
manteen, ja niin aina feutoatlJiin. ~o.s et fötJ jofo fofJ • 
taa 1,1ern§teeIIif e.sti tutfimaan, tufee fef)ittJffcfi fetjmm 
auffoja, jotfa finun on ennen tai mtJöfJemmin t10Iatta, 
luo forjaamaan tlJoibaff efi mennö etcenpöin. 
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fätfemif en 1,1äätierufiteita, ei fääntöjä . ~un föfität 
a]ian 1Jc1ätotuubet ja niiben 1 ufyteen taa§ to11ii11, fään, 
nöt t1tfe1uat it1 efi tään otctuffi IJuomioon. '.iroberlaftn 
tiaraat fäännöt omat ne, jotfo te 1 aatte l'ofemurfifitan, 
ne. ®"äännöt 1Jerufihtmat tiäätieruföeiLJin ja jof, eimät 
ne ofe t)mmärretfömififä, niin fäännöUfo on gtJluin mä, 
f1ö11 merfittJfitä. 

~.ffioiben refifinciine11 fugbe . Dn tiibettämä faiffi ne 
afiat mielefifä, jotfa omat tJ{Jtäläiliä ft)feefifä oleman 
afian fanfif a. &jifitorian ja maantieteen fe§rinätnen 
f ulJbe on otettoma l)uomioon, famoin föjarrtfuuben ja 
faiffien tieteiben. ~rinoa§taan mertaikmaUa tJl)täfäifiä 
a[ioita toifiinfa moibaan tät)beIHnen t)mmärtäminen 
joföain afta§ta f aamuttoa. 

~ärjefötJf1 em1 een tutl'tmifeen olet (inä fibottu aii§, 
tumaan, jofi .taqbot föt)tää otfecm fufJteen, mififä eri ai, 
neof at omat toifiinf a. ll:fioiben tierufiteeUif en järje§, 
tiimif en foutta omat afiat eroitettaluat afoof aföoi{Jin ja 
tJföof aföoiIJin. ®"e auttaa f uurefiti muifitia, ja aineen 
1min+1ofJiaiföa t)mmärtämi§tä. 

S't'ät)tä f eföt)§föjoja. (;fi miföän ±efföiföja fifäHä 
faiUia 1 eiitt)ffiä 1 ama§ta afiaföa. (;fifö 1 e mt)ö§föän 
of ota foima fufJteita afioifita toifiin. 6iffi+1ä, jo§ ±al), 
bot tuma Iaajaf,ti ja 1Jerin1,Jol)jaif efiti jotafin afiaa, niin 
tarmiif et föt)ttää märttämättömiiföi felitt)fifirjaa. S't'un 
föt)tät fJt)miä 1 elittJfifirjoja, niin fääfität aifaa ja ne iolJ• 
tamat finut tät)beIIif een f eimtJtJteen rtJl eefifä olemafita 
afiaf,ta. VlJtäfuuntainen ±eofi 1 amaföa afiafita on mtJöf, 
arluofafi. 

&jarjotteie innoffaafiti. S't'un finä tutfö jotarin ftJftJ, 
mtJfitä, niin 1,)ane faiffi moimafi ttJÖ{Jön, jota teet. 2ilä 
1am fuiua enemmän aifaa tJlJben afian ratfoHuun fuin 
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mifö on mäittämätöntä. Wconet il)mi1 et ftJf eiemät me, 
tcläfiti toifirta: ,,Wciten moifin onnifitua tel)tämäfifäni ?" 
ftm fiifö ajalfa fJcibän tiitäifi jo itf e rtJIJttJä tt)ÖfJön. 

'.irutfimuffet tulee 1 omittaa tietoofi näIJben. '.iriebon 
et[imifen ainoa mafu on ft)mtJfföiftJtJf, ja taito föt)ttää 
f itä. ~oifa 1 aattaa unl)ottaa joi±afin fof,fuotiiUifia 
fäi:intöjii, mutta jof, IJäneHä on fofemuf,ta ja intoa ±tJö, 
f1önfi:i, niin ei fJi:in joubu l)i:itäi:in. 

~[main ebifitlJmi:iHe fegihJff eHe Ictii:iä tJffittJifen ja it, 
fcnäifen afJferuuben 1,JeruföuffeHa. fil5errattomia tifai • 
fuuf]ia tarjoutuu fotio1,Jinnoil)in fomafJetl'ini:i. S't'uinfa 
finä föt)tät ne? SD. 9.f. 6 . 



'.luhru tuunhru rukous. 

,,!Sun, &)erra, Iuol'[e§ forfeutcf;en 
ntc'r noföan föten' hJaiµuneet. 
ITT:ciin ptJtJbfö1 6uHe e]iteifö 
mun uubcn rouoben ane'f;et: 

S'röt) fon§[ain, &)errn, efö lJcifö 
1.101§ mua 6inun armoföa§, 
lnaan lJoif;oo, auta, foit[e mua, 
roic fö§l'lJlfl teitä jo{Jbo§f a?, ! 

Oi joIJba, &)crra fonf aanifin, 
f uo fHie 6inun turhJa[i. 
6en muutoin turma htIJoaaµi, 
mi f itö fouan u{Jfofi ! 

On rt)Hin fouan ft;nnin malta 
raimonnut f ortain fiehtja. 
(li auta, &)erra, nt)t jo hJiimcin 
i.1oi§ I;eitö orjan fof;feiföa. 

@:n j.1t;t;bc1 6uita muuta nt;tföön, 
fon aran uuben muoteni, 
foin fonfoinen' ja foifrineni 
±urhJi§[a?,' 1 aifin f uojani ! 

()on fJciffo, famoin fon[anifin, 
mut hlaIJlna 6imm ±urmi§ja?,. 
6ii?, afan 1111bcn rouoben ±aa?,fin 
rufoiIIen, µibä omana?,' !11 

9.Jc . \):3 e f on en. 
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i!Cristitytt suqttrsta: hirja:llisuuitttt. 

0 umafan fanasfa, 6aamaajan 12 I. 12 ja 13 toät• 
ftJi§fä f anotaan: ,,0a toi elä, 1:Joifoni, anna toaroittaa 
itfeäfi! 6Hrä 1:Jaljol!a fitjantefemifeUä ,ei ole Io+1+1ua, ja 
Iiifonainen Iufeminen toäftJttää ruumista. S'ruuifoam• 
me fiis foifen 01:Jin 1:Jiiötö.stä: \l}elföä 0umaiaa ja 1:Jibä 
fJänen fö.sft)njä; fiHä fitä tulee foiffien HJmiföen MJbä !" 
.s)uomaamme fil§ 0umafa11 f ana§f a oleman neumot fir. 
jaIIifuuteenfin nälJben. illiiefö+iä eritt;ijest i l;uo111aute, 
taa n: ,,anna maroittaa itf eäfi" . Wcel'in, 12fmetiifon fuo• 
mafaijet, tartoitfemme ruuna .s)enan matoitu.sta täfl jä, 
fin tätfeä§fä fof)ba§fa, nimittäin föjaUifuuben Iaabin• 
nasf a ja f en föt;ttämije.sfä. Wcainitjema§jamme rnama• 
tunfauf eefl fa f anotaan: ,,+Jafjol!a föjantefemifeUä ei ole 
Io+11Jua, ja Iiifonainen lufeminen toäftJttää rnumifl ta". 
fötinfo omatfaan nämät fanat +iaifal!aan meibi."inl'in ai• 
fonamme. S'rail'enl'ieiifiä ja foifenmieiifiä firjoja ilme§, 
ttJtJ ja letoitetään. Zoifista faabaan f uutta fiunau§ta 
itiitä lufie.sfa ja niiben 01:Jetuföa feuratefl f a. Zoifi.sta 
taafen fo+iii fanoa, että niiben tutmioIIinen fifäitö ,,jätJ• 
tää" lufijoitaan ,,niinfuin ftJÖ+iätauti". 12fifofoubeif am• 
me on erittäin rnnf a§ fanomaleIJtiföjaIIifuu§. 6iu• 
nauffeffi on l;t)mäf)enfif en fanomaief)ben lufeminen. 
®al;ingoffi on taafen, jo§ f)uonol;enfinen Ief)ti on fo. 
beisfamme Iuettatoana. ZäUaifeffa ajaIIa me elämme. 
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S) tJii:Jä ja 1:Jaf; a omat fes fenään tuimasja taistelusfa. 
Wcifö on olema Io+1+1utufos. @oigatan fuffulaHa on 1:Ja• 
l;an malta moitettu. .s)t)iuä f aa moiton. Wcefin otamme 
ofaa täl;än f uuteen aatteiben roäfif een taisteluun. WciI , 
laista fitjallifuutta luet. Wcinföf)enfifiä fanomaiel;tiä 
fobisf afi luetaan. S'rufo fitten ofaa fanoa mifo föja on 
fJtJtoä, mifö f)uono. Wcifö on 1:Juf)ba§f)enfinen f anoma• 
Ief)ti, mitä tutmeleiua. 12flusf a mainitfemamme 6afo, 
monin föjoituffista otettu Iauf e f en fanoo. WH±en fiel!ä 
luetaan: ,,Sfuulfoamme f iis foifen 01:Jin +iäätöstä: \l}el, 
föi.1 0umalaa ja 1:Jibä f;änen fösft;nfä, f Hfä fitä tulee 
foiffien if)miföen tef)bä" . Zatiuitf emmefo feiroem+iää 
neuiuoa iuaiinnaUemme. 0ofoinen föjaIIinen juffoif u, 
jofo M;oittaa meitä 0umafo11 1:Jelfoon ja ~umafon fö§. 
ft;jen 1:Jitämifeen, on lJtJiuä ja fJtJroäfftJttäroä, fiUä niinl;än 
fuufui että: ,, fitä tulee faiffien H;misten tef)bä". Df. 
foon Iuettaroaf i roama fuinfo l'tistiifölten 1:Jiitien juf, 
foifema, jo§ fiinä on efim. 1:Janettelua, ferot)tmieiiftJlJttä, 
0umaian nimen toäärinföt)töstä roaiffa+ia leirin iuat• 
jo§f a, niin fiinä rifotaan ja 01:Jetetaan riffomaan 0uma• 
Ian fö§ftJt. S'raIJbeff a§ fösftJ fieitää foifen 1:Janettelun. 
S'ruube§ fösflJ fieftää fctotJtmiefiftJt)ben. Zoincn fösft) 
fieitää ~umaian nimen turIJaan Iauf umif en, toaiffa+ia fe 
Hmaantuifi IiifeilmoituffHlfa. W,e emme tooi teroittaa 
tämän afian tärfet)ttä, futen f)alumme ofif i. \l}uf)uttu 
f anafin aina elää ja roaifuttaa. S'rirjoitettu f ana roaifut. 
taa moninfettaif esti. 00§ mifJinföän, niin f)uonoon fit. 
jaHifuuteen näf)ben f opitoat 0eef uff en fanat Wcatf)euffen 
18 lurousf a: "Wcutta jofo roiettelee tJlJbenföän näistä 
pienistä, jotfo usforoat minuun, f)änen ofifi 1:Jatempi, 
että mt)Ift)nfiroi ri1Justettaifiin f)änen foufoanf a ja f)änet 
u1Jotettaifiin meren ftJtotJt)±een. illioi maailmaa toiette• 
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It)§ten tä!jben ! jffiietteitJfäen tätJhJtJ flJUä tuUa; mutta 
moi fitä i!jmrntä, jonfa fautta mietteft)§ tulee! 9:nutta 
jof, fötefi tai jafl'afi miettefee finut, !jaHaa f e poim ja 
!jeitä fuotafi; parempi on f inun, että föf ipuokna tai jaI, 
fapuoiena pääf et efämään fif äHe, foin että f inut, mo, 
Iemmat föbet tai molemmat jafat taHeHa, fJeitetään ian, 
faiffifeen tufeen. 0a jo§ jifmäfi miettelee finut, rcmi fe 
poi§ ja lJeitä fuotafi; parempi on finun filmäpuoiena 
mennä efämään fifäfk, fuin etti.-i finut, molemmat fiimät 
taUeHa, !jeitetään fJefmetin tuleen." 9?:äilEi f anomaan 
htomitfee 0eef u§ fairenfaftaifcn lJuonon ja turmeleman 
firjaHifuubenfin, offoonpa minfo fiefifää talJanf a. :ituo, 
mio, jonfa 0eefu§ Iaufuu turmioffifen firjaHifuuben 
firjoittajiHe ja fen lemittöjiffe, on fcuraama: ,,lJc"inen 
ofifi parempi ctfö mtJHt)nfimi ripu§tettaifiin fJÖncn fau , 
Iaanf a ja !Jänet u,potdtaifiin meren ftJmt)t)tcen". 9:nitfi 
noin anfaran tätJttJtJ tuomion oHa. :ituomio on rifoffe11 
mufaincn. 0 umafa on äärettömön pitfömielinen. &jön 
,paljon färfii i!jmifäö; fauan obottaa. 9?:iin!jän 0eef u§ 
fertoo miinitar!jurin f anoman: ,,&jerra, anna fen oHa 
miefä tämä muofi; fiifä aifaa minä faiman maan fen 
t)mpäriUä ja fannoitan f en. ~f;fo f e enii muonna tefee 
fJebeimöö; mutta jo{; ei, niin !jaHaa fe poi§". :itöfäc"i 
ic!miöä, miffi rangai§tuföa ei nöt)fö tuleman, mai'ffa 
efim. fuinfa turmioIIifäa firjaHifuutta miljoonittain 
Icmitettäifiin. :itö!Jc-infin f opii f ana: ,,ei &jcrra \uiimtJtä 
Iiwauff enf a tät)ttömifää, niinfuin muutamat pitömöt 
fitä miimt)ttcfemif enö: ,,.\'ro§to tulee paIJan lJarjoitta, 
jaHe. :itulee uf ein jo föcHiä aja§f a, mutta aiman mar, 
maan fitten fun on ijanfaiffif uuben ft)mtlJl'f en t)Ii 
afianomainen a{ltunut. S'ruinfa monta tämänfin maan 
arroo,!,if a .);JibetttJä lJenfUöä onfaan nt)tfin l)araifoa tuo, 
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ncfan maimoi{l f a tu§fittelcma§f a f aa§taiföa toimintaan, 
fa firjaliifuubcnfin afalla, jota lJarjoittimat täälfä ar, 
monajaf>fa olkf>faan. 6a110111atto111a11 f uuri on cbcf,, 
\uaBhm jofaif clla, joffa on jo§f arin möärin ruaföuun, 
aiaif uutta firjoitettuun ja painettuun fanacm nföJben. 
:itöBfc't ei f aa ruuna maailman armo§tefuja, maan ojia 
on aina ratfaiföama &jerran fa§roojen ebef>fä. \lseruf,, 
Iafi on: ,,\lsciföö 0 umafaa ja pibi_-i !jöncn föf,ftJnfi1, lil• 
fö fifö tuke l'aifficn iLJmiBtcn MJDÖ." @5ama olfoon lu, 
fijoiUafin olJjeena. \lslJt)Detöi.111 oHa alJreroita lJt)män 
firjalfifuuben Iufijoita. ~nnen l'aiHea olfoon raamat, 
±u, tuo firjojen firja, meiUe jofapäimäifenä fiehm ra, 
mintona. 9:nuutafin lJt)mää, lJtJÖDlJili§tä ja fimeeHif eföi 
fclJitfömi_-iii firjaIIif uutta PlJtJföföcirnme lJanHia moin, 
timme mufaan. :itaion fou1MtuB on pulJba§fJcnfinen 
firjamaraföo. jffiierasfot [Juomaa fJtJmin ,pian taloon 
tuIIeBf aan mifö fJenfi taionmäfec-i jo[Jtaa fieUä tamat, 
tamaföa firjaUifuube§ta. &"jtJmä firja on ifJmif en ja, 
Ioföama f eura±omeri. ()§tafoamme 11iitä foteirJimmc, 
fJanHil'aamme niitä nuorif oIIcmmc ja IapfiIIemmc j. 11 . 

c. @5iUoin olemme toifinemme fiunaul'feffi. 2ilföäm, 
me miHoinfaan f anomafelJtel"i tifate§f amme antafo min, 
föön muun oIIa mäöräämäBfä, fuin tämön: ,,onfo ~u• 
maian taIJto, etfö tilaan tuon IefJben raHaafeen fo , 
tiini". fötfa meiföä ei tafJtoifi fotimöeHeen antaa ja 
!janffia termeeUiBfri ruumiin ramintoa. ~i f uinfaan 
fufaan oifea ilJminen fJalua mt)rtlJttää Iapfiaan, amio, 
puolif oaan ja fofo tJ1tonefuntaanf a. :itämän me foitcn, 
fin teemme ja ltliefä mt)rftJttämäUä fiefun, jofa on faf, 
Iiimpi ruumiföa, f iIIoin fun annamme rosfafirjaUi, 
fuutta, tJuonoja f anomalelJtiä, tuHa foteHJimme . 

&"jtJroäöfin fajaHif uutta f uoficBf amme on tarpeen 

1 ! 
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muistaa C5aiomonin Iau\etta: ,,föfonainen Iufeminen 
mä\tJttää ruumista". .13uemmefo \itten t)Ieen\ä föfoa, 
Iuemmefo ILJUiffiföän. ITTatfoif,foon ~umafan janan 
lnaiaifema omatunto afian. 9ciin ei ole luettama, että 
ruumiimme moimat mäft)mät. ~oifinaan ejim. anfo• 
rasfa fJerät)ffen tifasf a olemaa on tar,\:)een täföäfin 
muistuttaa. C5iUoin moi Iufea miifottain tJÖt, ,l:JiHmöt. 
&jerra firfastaa täsfä fo6ben afian ja fiefu raufJoittuu. 

9:nieiestämme on totifiIIa iristitt)iIIiifin aifanammc 
jonfinfoifen ,,Iiifonaifen Iufemifen" täfJbcn ltJaara mie• 
raantua ,\JtJfJän raamatun afJferaföa föt)ttämifesfö. 
C5itä ei fofonaan QlJijätä, maan f aa jääbä ifriänfuin 
mä6em,\Jään föt)täntöön jofJonfin muufJun 6engeIIifeen 
firjaIIif uuteen nägben. &jengeIIifisfä fJartausfirjois \a 
on .):Jaijon gtJmää, maan ei tJfJbesfäföän niin tät)beIIisfo 
tJlJluää fuin raamatusfa. ~os raamatun roertaammt 
firffoaf een, aina ,l:JuI,\J,l:Juaroaan Iägbemeteen, niin f aat• 
nafirjat lJ. m. fJengeIIifet firjat moimme merrata faimo • 
eli jofimeteen. .futfa ei föt)ttäifi miefuummin raifosta 
fofJbemettä ruumiinfa mirfistt)ffeffi, maiffa muufin nllifi 
on fJtJmä oiemasf a. ~oinen maara on irif>tittJiIIä ,,fii. 
fanaifen Iufemif en" tä6ben ja f e on, että f anomaiefJti, 
lnaiffa,\Ja 9tJ1tJä9e11!'inen'fin on ufeammin luettamana, 
fuin raamattu ja muut fJengeHifet firjat. C5iefujen au." 
tuuben tägben on täs\ä forjaus tar.):Jeen. .13uetaan Ieg• 
tiä, f eurataan aifoamme, luetaan foiffea magboIIi~ta 
fJlJmää firjaUifuutta, mutta ei, raffoat fiehtt, ungoteta 
~umaian firjaa, ,\JtJgää raamattua. Dnfo fummaa, 
jos ef\tJtään, fun raamattu on niin u\eaife ,, \eitf emäifö 
finetiUä fuijettu" firja. ~ämä on järjeshJs: raamattu 
en\in, \itten muut gt)mät gengeIIifet firiat ja mosta 
foimanneifa föaifa muu ajaIIif een elämään tar,\JeeIIi, 
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11c1t, fJtJöbtJIIi11cn firjaIIif uus. .13urijani, oictfo aifo• 
rnuffesf a ferran ,\Jaratiifin .):Jorteista fifäönastua. 9:nurn• 
ta, fartta, jofo finne tien ofoittaa on fJlJtuän firjaIIi • 
f uuben ,\JarfJain firja, )Bi&Iia f. o. ,\JtJ6ä raamattu, man• 
fJa ja uufi testamentti". 

,,9ctJt maaiimas\a rJaIIitfcc 
~gmiföen turfJa juttu, 
~äärtJlJs ja miI,\J,\Ji maIIitf ee, 
C5anaaf i moni f uuttuu; 
9ctJt omj.1i fifminnäfJtälnö: 
,\Jn ajat romat föfisfä, 
9cuot ennustetut ennen". 

,,C5un janat , &jerra, mafJmista 
~a funnias itf e mastoa; 
~rI' anna f annas faIIiföa 
S'i'enenföän meiltä raastaa! 
C5un fonf oas !'ötJfJää marjde 
~a feurafuntaas f uojeie, 
~fofJos miimein faata !" 
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wtrhrmks Jirtari il(alm. 

föiföii f1armoiföa f uomaiaijif,ta jotfo tictccilife.BfLi 
tarfoituff cf, f a omat tcr111cet matfon 2fmerifoan, on 5tu, 
rnn lJlio,piföon ,\:)rofef, f ori \l}ietari Sl'aln1 q.1iiifemättii en• 
fimmiiinen. 5tiimii matfo nimittiiin ta,palJtui folJbct• 
f anncntoiBta muofif aban ,puolimiifif, iii. <Samana mat• 
foUaan ,plJfäf)tqi lJiin termefJtitnään f ata muotta aifoi, 
f cmmht tulkita ruotf afoifia ja f uomafoifia uubif,afuf, 
raita SDciamare•iocn marrcUa ja m'ti,\:Jqi niiitten luona 
rouobcn merran, ±efJbcn f)amaintoja jiföfoifeföii luon• 
1lllNa ja 2frncrifaan muuttancittcn maanmicf>tcnfii dLi• 
ntö f> tö . 

\l}ictari Sl'afm on B'for,piön romaf,föt @aoriel Sl'aimin 
ja lJcincn maimonf a Sl'atfJariina ~fo.0fi11 · ,poifo, ftJnhJnlJt 
maaliBfuuIIa 1716. ~J(Jbeffiintoiföamuotiaana tuli f)Lin 
tJfiot11.1ifoal'fi 5turfuun ia rqlJtlJ i Iurcmaon Iuo1montie• 
tcitö. s:laf)jatl'aifuutcnfa fJcrätti o,\:JettajiBfa ifJaiiua ja 
j.1rofc§fori mromaIIi.B cfitti f1iinct j.1arooni mjeIMie, 
jonfo fuofioIIiföa a,pua Sl'afm f ai nauttia fouluaifonaan. 
~f iinf ii fuofi nimittfön fofmea fuufoutta ennen lJiinen 
f 9nt9m i.Btöiin. 

g)Iio,p,pila.Boifona jo tefi Sl'aim laajoja, tieteelfiiiii 
nwtfoja ~ömee.0\ö, 6amo§f o ia Sl'arjola§f o, footen faf, , 
meja, ruma ia lintuja. ~atrettuaon o,pinnoitaan Ut1• 
f ofon qlio,piföo§fo fuuluif an faBluitietcifiiiht SfarI tJon 
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s:linnen jof)boHa tlJ,\:Jfqi IJän eBtä etemä tiebcmie§. ITTuot, 
f i§f a fJLin matfuföcii nihtiföön meHein fai fi§ f a maa, 
funni.Bfa, tutfien ifmoföoa, maonfoatua, ,puita, fag. 
roeja ia eföimiä. ~önet futf uttiin tJiio,pj.1ilaana tielle, 
f euran iäfeneffiföt. <Suoritettuaan afianomaif et 9Iioj.1\f,, 
forrifct tutfömot, nimitettiin f)ön bofcntiffi :>tunin lJfi , 
o,\:Jif>toon. 

g)föömLinfii ,parooni mjdfcn fon Bf a tefi S'rain1 tutfi, 
muBmatfon Iä,pi fil:leniijLin Ufrainiin faaffo fel'ä qffi• 
niiön toif en tutfimuf>retfen @:ngfontiin. fil:luonna 17 4 7 
nimitettiin lJön marfinaifeffi ,profe.Bf oriffi 5tunm qfi, 
o,\:Jiföoon. 

ITTuotfht f)aIIituff en, tiellefeurain, 5turun jo U,pf alan 
tJiio,\:Jiföojen qf)tei.B amuföuffeHa föffi \l}ietari. Sl'aim 17 48 
foimimuotif eIIe ja IaajimmaIIe tieteeIIif efie matfoIIeen 
\l}of)joif> 0 2fmerifoa11. 5tömön matfon l1ön tdi @:nglan, 
11i11 fautta, io.Bfa maa.Bf a fJiintö folJbertiin armonamtoih 
Sl'aim tutfi \l}ofJjoi.B ,2fmerifon itörannifon iS,foribaföa 
Sl'anabaan faaffo, fötJben fifömaaBf af:in aina 9ciagaran 
,ptttouff eUa f aaffo. 9.Jcatfonf a ia tutfimuff enf a tufoff ena 
oii foffiniteinen f efo§tu.B 2fmerifan UmaBtoi:lta, Iuon, 
noföa, foBmiIIif uube.Bta, eiäimiBtö .9 m. 5teol'f en nimi 
on: ,,@:n ITTefa 5tiII 9corra 2fmerica", ,\:Jainettn 5tucfJof, 
masfa 1753. ®ama teo .B IöqilJD föönnetilJnii englannin• 
ficieHe uf eimmiBf a fuurimmi.§f a 2ftnerifan firiaBtoi.Bjo. 

9.Jcaamnie.Btenfö Iuona SDelamare.Bf a ia \l}cnnft)Ima, 
niasfa miil.1lJi Sfaim tuuobcn merran, teIJben fieitö matfo, 
ia 9cctu Worfiin, moBtoniin tJ . 111 . s:lömmöHö ottitnat IJÖ · 
nct \l}I1ifobdj.1f)ia.Bfa hlaBtaan fiföföinen fiirtofunnan ,poB, 
tori .s)cBf eiiu.B, fomön- me Ii l'umanmei§töjLi 53,eBf efiuB, 
fautitJio.B \l}etcr Sl'ocf, lJ . m. 5tciciifo IJön tuht.Btuu mqi.i .B, 
fin t10Btori ®anbeIIfin Ie§l'cen, iofa tuttamuu.B iof)ti fuo , 
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maiaifen tiebemieIJen naimifiin 2lmerifon matfoIIaan. 
mf uttuaan ffiacoonan pa.p.pita§fa, noin 20 maifia \lsfJifa, 
beipljiasta, .ptJtJfimät fieIIä af umat ruotf aiaif et ja f uoma, 
Iaif et 51'aimin pitämään ljeibän firfo§f aan jumaian.paI, 
meiuffia, ljeibän o.pettajanf a ®'anbeUs oli oUut .pari 
luuotta fuoIIeena, eifö 9ruotfi5ta eljtintJt niinföän pian 
mies IJänen tiiaIIeen. \lsrofe§f ori ~aim t)stätuänfä .pas, 
tori Sje.sfeiiuffen feljoituffe.sta rtJf)tt)i tuäiiaifoif e§ti IJoi" 
ta maan ffiacoonan f eurafunnan aluetta, joIJon fuuiui 
fuomalainen fo.p.peii Wcufiffomäfi, noin ft)mmenen moi, 
Iia Sfocoonaföa. &joitae.sf aan f eurafuntaa tutustui §raim 
uf eilJin man!JoiIJin ruotf aiaifiin, joiben . ifät oiimat faa, 
.puneet 51:ieiamareen f eitfemännentoiföa muofif aban fesfi, 
tuaif)eiUa. 9cäi.5tä mainittafoon \l3eter Slamuo, 9ciis 
@uftabe,sf 011, Doce Sjeim ja Wlc'm§ 51'een. 

\lsrofesfori \ls ietari 51'aim, jofo ei ainoa.staan ole en, 
finiilinen 2fmerifasf a matruföanut f uomaiainen tiebe, 
mies, mutta taroaIIaan mt)ösfin enfimäinen f uomaiainen 
f aarnamies ja feurafunnan o.pettaja fiirtofonf amme fes, 
foubesf a, i1aiafi perf)eineen @:ngiannin ja filuotfin foutta 
@5uomeen. 

®'. ~ I m o ne n. 

3Jln.sttt 3Jumttltt.s.stt. 

0Ioitfaa aina Sjerra§fa, ja taas minä fanon: iioit, 
foa ! 9cäin Iuemme me, muun muasf a i5Ui.p.p. 4: 4. 
51'un luemme nuot mainitut .ptJIJät fanat, niin mar, 
maanfin ufea Iufija ftJftJtJ itf eitään, miffifö apostoli 
\lsaamaii fifippiiäifiä feljoittaa noin Uoitfemaan? ®'iilä 
oiimatfJan ljefin ferran, tai entifinä aifoina, oIIeet 
,,htoieman marjon aIIa". Wlutta pian fefmenee Iufi, 
jaIIe tuon ilon ftJtJ, jota a.poföoii tuntee itfesfään fäIJem, 
min tarfostaesf aan 11t)ftJiftJtJttä fiiippiföisten feshtu• 
besf a. \l3aamaii Iauf uu ebeIIeen epistoiasfaan ljeiföä, 
että ljän oli Iöt)tänt)t f ieIIä monen monta miI.pitönfö 
usfon iIJanaa merffiä. 0atfaen IJei.stä ebeIIeen: ,,~eiI• 
fe on IaIJjaffi annettu (0umaian armo) S'tristuffen puo• 
Iesta, ei ainoastaan että te ljänen pääIIenfä usfotte, 
mutta mielä.pä förf ittefin ljänen täIJtenfä ja ptJftJ±te fii• 
'nä fiimoituff esf a htin te minusf a näitte, ja nt)t minus, 
ta fuuiette". 2fntaen IJeiIIe fen tobistuffen, että IJe aina 
omat oIIeet fuuiiaif et, ei ainoasti f)änen läsnä oIIes• 
f aan, maan paljoa enemmän ljänen poisfa oUesfaan, että 
IJe poistamat .paljaneföf en f ufufunnan, f e on jumaiat, 
±omien ja u§fottomien fesMiä, niinfuin ftJnttträt maa, 
iima.sf a fiten, että f,Je ptJftJmät usfoUa fönni elämän 
f cinasfa . Sjän futfuu f)eitä raffoiffi ja if,Janoiffi me!, 
jiffenfci, iioffenfa ja fruunuffenfa. 51'uinfa iIJanata ! 
Wcutta maf)boUista maan fiten, että IJe oiimat turmaf, 
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f enfa ottaneet z'5umafon ,Pt)gän fanan, ,Pitäen Iuja§ti 
fiitä fönni. z'5a itf e§fään olemaa ,PerinnöHiföii ,Pa• 
IJuuttaan maföaan taiföclimat, htoHcn flJnniHc, ja efflen 
manfJur§faubeIIe. 

Wcutta nt)t fun fötJ fatf eiemaan eiämäi.1 re§fuube§, 
famme f eurafunnittain ja fu,P,Peamma§f a muobo§f a ,Per• 
I1efunnittain, niin ,Pia11+1a on f eimiUä, fom,Paa fJerraa 
enemmän ,paimeifaan, htmman fi,1§ft)Iäifini.1 toimim1ne. 
S'rc§finäifet riibat, torat ja tJieinen fefaf orto on aiman 
tJkiföä . ~oiföemme forto ja fateu§ on manan ,päöffo . 
SjcngcIIinen µaiamuu§ on meffein tlJt)ten f ammunut, 
z'5umafon f ana jäänlJt jofaµi.iimföf eföä fötJtännö§fö 
maan muutamien garmojen I1uonefuntain afiaffi. 0a 
19mefö§ on fitten, ettö nuorem,Pi f ufu,poimi ji.iö cfi• 
merriffi firfo§ta ja jumafonf ana11 lniijdtJ§paifoiföa 
joufottain ,porn, fun fJc fJuomaamat, että I1eibän man• 
I1cm,Panf afin jo omat t)lenantancet tJIJtcifet j11111afon1,J01• 
mcfuffct, 0umafon f anon jötfönect fölJitöfeimottomann 
)Joi§ föbe§tään ! 

,,Sjebeimi§fö ,Puu tunnetaan", f nnoo ciiimfot 5)crrn. 
0 a ,,!Scrimer" foufuu, ettei ,,1,1itäföc1111111e ±urfJaan mrn• 
nccni.1 fitö µäimöä, jona emme ofe loIJbuttaneet jotafuta 
mud;ceHiföa, emme ole föt)neet jonfun f nira§muotccn 
äcire§fä, emme ofe raminneet jotafuta if ootnai§tn, cm• 
mefö atnittaneet jotafuta µuutteenafoi§ta fötJIJÖct !" 
~ötä olet Iöt)fötni.i itf e§täfi, jo§ okt IJt)fji.imtt)t l)l)tclJbcn 
&:,,crran feurafunnan fon§fa. 0uuba§ 0§farioti11 foIJtalo 
obottaa niitä, jotfa 0u111afon f anan htur±ttL1n11 maan 
µaabuttatnat ftJbämmenfä. 91ou§faamme tobeUa t)fi.ifl 
ft)1min lJÖn Hjettätni,i§tä uneföa, famoamaan fogti @of, 
gatan riföici, mistä ,pefoföuff en aamun foitto ja autuu, 
ben ,Pöimän IJeija§tu§ finuHdin näftJifi, jo§ maan 0fi,in 

.. 
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antaif it rulncta itfeäfi inctömöän S'rriföuff cn Iuoff e. 
~){lfötnäni fat[o{l ! t;fifJän µufJtaimmaffifaan µest? ~~~ 
funa moi fauan .\JlJftJä fimartefelnan µuIJtaana, eHet f ttn 
maan uubeUeen ja tJ[Ji.t uubeHeen IJuoleIIa ,Pe§tä fiifö 
Iia§ta, jota Hmafin fiiIJen fuijettaa. !Samoin jo§ Ian• 
feat, niin noufe jäfleen, filiä jofoµföroäif en fotumuffen 
ja ,parannuff en foutta µäöf emme jä!Ieen 0eefuff e:t Iuo. 
9coustuafi fi±ten mnföa 11:Joitfin f aaba tuntea tmroaaI• 
Iiföa ilon tunnetta oma§f a fifimmä§fä ofenno§f afi ja 
iloföa tnoit f1uubaI1taa: fotfofoa foinfa fufoinen &:,,erra 
on ja armaIJtaa faif'l'ia tefojanf a. )llioit Hoito 0uma• 
Ia?ifa. 

91tJt taafen &jerra Iuo raUnubeföa Iuomafuntaanfa 
foI1taan fuitniin 11:Juoriin ruoIJo1)enrereitä ja man 11:Ji• 
IJoittaa fail'rien fo[JbctIIe tJIJtäiäif e§ti. (}1J1Jifaa raffaat 
fieiut jo tä§tä, fuinfa [JtJtnä ja fouµia§ taitnaaIIinen 
0 fi.imme on. 91iin eifö meibän, jotfa olemme fa§teen 
armon f aaneina t)Iemmät toifin luotuja olentoja, tule 
ottaa fut[umuffe§ta 11:Jaari, fun S)erra meitä niin iIJ• 
meeIIifeIIä tatnaIIa on auttanut Iäµi monien maarojen. 
!Siffiµä tneif onnet finäfin artnoif a Iufijani mt)Ö§: 
,,S'riitof> nt)t S)erran ! &jön fiunaten töitämme jol1taa, 
9fntncn armonf a auringon µciöIIemme IJofJtaa. Wcui§, 
tafoam' 11:Jaan 2fin &jänen raffauttaan, 00IIa I1än Iaµ, 
fiaan foI1taa ! S'riito§ nt)t &jerran ! 0a mieleemme jofJ• 
battafaamme, 9cimi, jonf' atnuIIa ijäifen elämän faam• 
me! 0eef u§ f e on! &:,,änefle ain' oifoIJon S'riito§ ja fun, 
nin ! 5lfmen ! " 

IDIIäolemat ritnit olen omi§tanut niille fJartnoilie fie• 
Iuilie fautta laajan 5lfmeriifan maan, jotfa tunteroat ftJ· 
bömmen fiµua f iitä, että fuinfa tuo ft)nti, jofa fJeffJin 
aina tarttuu ja fJitaiffi tefee, talJ±oo ala§ painaa ja iu• 
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fafJuttaa, faifen fJLJmtin ,\)erään .\JlJrfimLJI'f cen esteitä 
laittaa. 9Jlutta ei toimet omin rooimin meneflhJ, maan 
te ifät ja äibit Iaföenne fansf a, IäfJteföämme ~eef uf. 
f en Iuo, fuin muinoin tefi äii:lit itämaan, että ,,~eef ufl 
fiunaifi"; Sjerra antafoon armonfa fJengen meiHe itfe• 
fuHenföt jo tääIIä armon aja§f a. ~a Sjän, faifen Sjer• 
ra, fiunatfoon itJötämme ,\:JlJfJäfouiutgö§fiHin nimenf11 
runniaffi ! ~ - Sj. m. 

... i4umijn.eu kirkko. 

fäunijofi fuuiuu fo,\:J,\:Jefina ~imingan ,\:Jitäjätif een . 
()fin toif eUa rgmmeneIIä ifömuoi:leUa, mutta en muista 
muofilufua enfö ,\:Jäimää, roafffa ta,\:Jau§ on roieiä hto• 
reefl f a muifl to fl fa, fun eräänä fauniina fefä,l:Jäimänti 
uffof en faiama ,\:Jortti ~umijoen firfon ,\:)erustuffiaan 
mgöten. mutta muofien fuiuefl f a rafennetfön f amaUe 
tiiaIIe uufi firffo tiilistä, jonfa ruman täsfä cfitän 
SNrfoUi§fafenterin IufijoiHe.*) 

Zämän firfon fJefma§f a minäföt olen faanut fri§tif. 
Iifen fasmaturfen. 6en juurena olen Ia,l:Jf uuteni miat• 
±omat päimät miettängt. 6en,\:Jätäf.Jben fe onföt minuf• 
Ie rafa§ ja foHis. 

förfo§ta mäf)än etääUä on mgösfin f)autuumaa. 6 en 
,\:)ome§f a minunfin raffaat manf)em,\:Jani rinnatu.Bten fe. 
,\:Jäämät. ~a f e merfiUinen ,l:Jif)Iaja, jofo fo.Brooi ifl• 
tuttamatta f.Jeibän f)autainf a roäiiIIe-iföänfuin fun• 
nioittåen fitä tgötä, jota ifäni fiertofouiuno,\:Jettajana oli 
tefJngt, istuttaen ~umaian f anon tuntoa Iafäen miatto• 
miin fgbämiin. 

S'rirfon Iäf)eIIä on mgö§ fonf afoufu. 6en rarennuf. 
fen feinien fifäIIä olen minäfin faanut nauttia o,\:Jetusta 
mafaman ja f)ursfaan o,\:Jettajan ID7. S'rurfuian jof)boI0 

*) stirffo paloi kfiif. 14 p. 1882. Uufi föHo ruiljittiin efof. 
3 p. 1890. :it'.oim. muis tutus. 
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Ia. ~oiffo fiitä ottein fufll11ut jo pitfö oifo, niin mo11, 
ta fJouflfoo muif>too on iäönlJt j)tJftJtuäfl ti mieleeni fiffo . 
rin ajarta. 9Jhtifl ton fouiutotucreito, että mifl fö fJc foiffi 
ficnctuät . Whtif>ton ufein fJcitä jo niitä fJouflfoio fouiu • 
airoja. 

ilmnijocn firffo SuomcBf a. 

&jcrrn fiunotfoon fouiujen opettajia jo o:pj)iiaito f)ei• 
bän tuaifeosf a tef)tätuäsfään ! 

0:befetfJisfä, IDHnn., ftJt)sruuUa 1916, tuonfJoja mui§, 
toja ftJfJäifi &j. 6. 

•t 

• 

1 

-iukuu tirtna inwuttirmrltä. 

0 0 ifimuifäo ifit ta ajoiföa, melfeinl)ä ennen muita 
f cutuio, foufono \l}erä,\l}ofJiofon l)oirfofunnma, on 
9rotuoniemi oIIut l)ofonoIIifäen Iappofoisten af umo. 
6itte oifoi tulemaan forjoiaifio S'remi• jo Dunat jofien 
tuorfiffe, jo niistä on muobostunut 9fomaniemcnfin 
tui.-i cf>tö. 6eforotuo on nt)t tietlJfl ti jonrin tuerran mtJöf, 
91otuoniemen tuöeföösfä. S'rorjoiaisten tulo topoIJtui 
SY'cmiii.-irtucn ja S'ruuf 0111011 foutto. ~emiiocn f u1tsf o ta , 
1Jofi 111. m. Upf ufon arm1-1iit l)o .s)cmmino forjoiaifio lu. 
1345. ®omaan oifoon tun S'remi jo 91otuaniemi S'rc, 
miin fuuhttuono Iiitett)cfi 51:'.unm fJi il)l)afuntaan. ~ o 1u . 
1581 ofi 91otuonicmcnföt rtJiä tucrotettu. 

Wotuonicmi on \l}erä,\l}ofJjofon, jopa fofo Duiun Iäi.1 , 
nin fJuomottotuiml)io l)itäjiä, e{Jföl)ä enfimmäinen. 51:'.äI• 
Iaif en tunnuföurf en tuootii f e af emonf a, Iaojuutenfo, 
moniin tuIJonfiin noufeluon ofufosiufunfo, föffecnfi.1, 
tuoraIIif uutenf o tJ. m. f eiffojen j)uofetta. 6e fiiaitf ce 
ehtpääsfö ~emijoen ja f en Iifi.-ijoen Dunasjoen tuarreI• 
ta molemmin j)uoHn j)of)jotflta naj)al)iiriö, ulottuen 
naj)al)iirin j)oIJjoisl)110IeUe no in 72 fm. jo eteiäl)uofeUe 
50 rm. 9ca,\.1al)iiri, jofo fortaUc on merföttJ jotafuin• 
fi n firfonrt)fon fofJboIIc, jofoo l)iföjän fofJteen meifein 
t)fJtä f umeen of aan. \l}iföiän rajana eteiäsfä otuot Zcr• 
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9roltlanicmcn firffo. 
1. UTfopuolerta. 2. ®ifiipuolelta. 

roofan, 6imon ja jjsuba§järroen ,pitäjät, taiffa faf)ben 
roiime mainitun afema§ta 9ranua, jo§ f e on ef)tint:Jt jo 
fo,puIIife§ti muobo§tua eri f eural'unnaffi. jjsof)joiie§ia 

/ 

Aatu Laitinen. 
~ovaniemen nyk. kirkkoherra. 
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rajoittuu 9rolnaniemi .fö ttiiään ja 6 obanflJiään, ibäfi jii 
S1'emijärtncen ja S'l'uufamoon, Iänncfi fii IDfitornioon jo 
fro for iin. 

9rotnaniemi ruuluu S1'uo,pion fJii,p,pafuntaan ja ero• 
tcttiin fe eri feurafunnatfi S'l'emi.f, tä ln. 1632. &jaffin• 

:Cia ITTorJr. nicmcn lt:1m!Juu ~a11 tn11 fö11nutu. 
0:t11 11111rni[c§fa f)m 1tatmfJa§[ a Icp iiiiluiit J of;an ~)oi ffo jn f; ii, 

nrn 1uaini onf11 W/aria, o. i- ~laI;f:r '. a d i 9'/tJ ftri.im ) . 

11011 ja oifcubcn fJoibon fufJtcen fuufuu ITTolncmicmi frc• 
min l'iljfohmtaan ja ~ornion tuomiofontaan. 

&jengeUif csfii fufJteesfa on Iaeföabiofaif 11uf, f aanut jo 
ail'aifin 1narta1na11 jafanfijan 9ro1nanicme11 fcurahm• 
nas fo. 5)eränniiifiin jo e1na11M ifee11 fuuntaan fuufu . 

.. 

.. 
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tuia 6 uo11tctt firfott jii fcttiii on mtJÖf, jofitt 11ti.1iirii . ~ a• 
1-1aitt turmelusta on aina ollut ffl:otuanicmcilöfin 
fJ11omatta1uafö i 11 i.itltJtnif>fii, jota lnafi taan f curafunnan 
.patiiföo ja fri fö iIHftJtJttä fJarrafäalnat f curafuntaiaif et 
omat fai fen aifoa f aanect cncmmiin fuin rtJfföt \J[Jtei• 
f cf, ti tai fiterra. 

S1'anf afoufun ,pcruföamrnta tnastuföiroat enfi aiufifa 
ruoniaat 9lolnaniemcn f eurafuntaiaifet. ID?aanmittari 
\ls. m . ~furcn, 91olnaniemen enfimmäinen funnan efi• 
micf, ja afJfcra firfo f, f a fölnijä, on ljarraf, ja uuttera 
fonf att firoi fi ttJtfömif cn \Jstiimä. ~ iin f aatiin enfim• 
mamett ffl:olnaniemcn fanf afoulu alfuun ftJfft)Ilä ln . 
1870 3lantalnitifon tafof, fa . ~iimiin jälfeen on funta 
,pcruföanut feuraalnat foulut : 

~am11ranft)föi.111 tu. 1902, 6aarenft)föi.1n iu. 1902, 
fö rfonftJfäi.111 tu. 1903, z'saatilaan tu . 1903, IBHrinftJ• 
föiin tu . 1907, ~ a,pionftJfään tu. 1908, ID?uurolaan tu. 
Hl09 ja IDifftJföän tu. 1909. 

S'l'uIIafin fo uluUa on ntJrt)iiän omat, ajanmufoifct 
rafennuffenf a. muoben 1912 fo,pusf a on mainituma 
fouluilfa tJfJtecnfi_-i l3 opettajaa, joista 6 nais.puolista. 

Bo,puffi Iiifön föfJiin 6uomen fanf afoulun ifiin Uno 
litrnnacuff ctt foulun aifomif en joljbosta 91otuaniemen 
fanf afo uiun joljtofunnaIIe Iäljetförnän firjcimän, jofa 
of altaan 11iit)ttää, mUiä lJuolen,piboIIa ja raffaubeIIa 
fJän feurafi ,perustamanfa Iaitoffen MJitt)stä. S'Hrje 
fuuluu infinööri \ls. m. ~urenin maanroUjelijä z's. &joi• 
faTie tefemän fuomennol:f en mufaan näin : 

,,&jeifingisfä marraf, f. 11 ,p . 1870. &jcrra fomi5• 
fioonimaanrnittari \ls. m . ~Iuren ! 

z'sfo,postbt ebestä fofof. 16 ,p :Itä faan nt)t fJiljanfin 
fanoa ftJbiimclfif ct fotol:f et. S'l'un fiHJen on tottunut, 



.. 

89 

niinfuin minärin, muofifoufia faamaan l)qben Iouffoa• 
man muiföuturf en toif en ,perä§tä (fittenfun nim. roifJ• 
boinföt on fJeitettlJ minua fJauHumaföa ,,fouiuIJurjaffi" 
ja minun Iaito§tani, ~l)roä§rl)Iän f eminaariumia ,,Dma• 
tunnottomarfi rei§taurferfi") tuntuu fefittämllitömän 
f ufoifefta, f aabe§f aan roaföaanottaa f eniaifia termefJ• 
btJrfici ja tunnu§turfia, erinomattain f eniaijia fuin 
Zeibän iio,pofäinne Dromani~meitä Iofof. 16 ,p. fifäiti. 

9J1ntti ':tuomifof:lfi. 
ffi:oioaniemen fanfafouhm 

enf im. opettaja. 

~ifmn [Bnflcniu{l. 
uloioaniemen fonfafouiun 

en[im. naii'lopettaja. 

ITTe Iäm,pimät, founiit, ftJbämelfifet f ananne tuottiroat 
f efittämättömän ilon ,pedJee§fäni. ~a tudJaan foettai• 
fin niinruin taqtoifin Iaufua fötofiifuuttani niiben fu• 
foi§ten ,poqjoian termeqbtJ§ten ebe§tä. 

9:nutta ei ainoa§taan f e, että niin ftJbämeUife§ti ja 
ql)roäntaIJtoif esti tunnu§tatte qtJroää tarfoittaman toi• 
meni 6uomen fonf an firoi§tl)§a§forei§f a, joiUe &jerra 
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on iuonut UJmeeIIiien fiunauficn, nfoJttääfienjä tä§jä, 
fin fof)ba§ia, htinfa ~än niitten IJeifomvien ajeitten 
foutta mail'uttaa iuuria aifeitaan, enii föa§ja tät)ttäc't 
ftJbämeni UoUa, Iu!'ie§jani Uo1)o§tinne, mutta cnti• 
föa§f a tunnen raiattoman, janomattoman fötoIIijuu• 
ben riemun f iitä, että forfeamvi fani afouiu ntJt on 
amattu vifimmä§fä ~aimefo§fa, että @5uomen fanian 
iIJmif eIIi§fimi§ttJfi en eht1)o§tit omat ennättäncet vifim• 
vi.1än volJjofaan, aina UfomaniemeUe a§ti. 

fätuitama§ti en minä tufe fo§faan ruumiiIIif ilia iiI• 
miiföni näfemään tätä mafon eht1)o§tia, mutta aiatuf, 
jeni lentämät Hnne iitä ujeammin. @5t)bämeIIije§ti ia 
Iämvimäföi iuiien minä iofaväimäijiin ejirufoufjiini 
fanjafouiun ja ien ovettajat ITTomaniemeIIä, iiinc't Hoi• 
ie§f a toimo§ja, ettei ~erra iätä rufou§tani htuiematta. 
9'1:äl)ttäföön ovettaja fo§jä etuvoföi§ja fötJtöfje§fifrin ja 
tuaihttuff e§jaan fouiu§ja ia eiämä§ji.'tän ofemanf a u§, 
foUinen ~erran vaimeiija, l1än niinfuin muutfin iemi, 
naari§ta uioföuIIeet, f)anffifoon lJieijön iuojion täik 
Iaitoff eUe, jofa on minun iiimäteräni ja afJio @5uo, 
men fanjan ajanmufaif en fimifötJfien Iemittä111ijeHe. 

W,utta aifa on iä§jäfin fai§fan mira§ja It)l)t)i en 
oifeammin i anoen: /illanfJuu§ mäf)iteIIen moittaa, niin 
ettei moimat enää moi riittää, ja f)itaijuu§ taf1too väi.1§ , 
tä maltaan. 

~ermd1tiföä ~uomifo§fea ja ianofaa etfö l)i.ineHerin 
foIJta firjotan. /illieföä mt)ö§ itJbämeHijiä termei11ä 
niiUe 1JicfujiHe Uromaniemen fani afouiu§ja förtä man, 
IJafta Iaföen t)§tämäftä. ~umafan rauf)a, armo ja raf, 
fau§ meiHe faifHf c ! Uno ~t)gnaeu§". 

52:ovuffi ferron mieiä muutamma i anoUia ITTomanic• 
mcn Wcuurofan ft)fö§tä, io§ta okn itJntt)ijin. 52:ainaan 
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nämå fovvuf anat :Duiun ,,Sfaifu" ,nimii e§tä Ief)be§tä 
fJclmif. 16 1J. 1913: 

,,Wcuurofa§f a on IoI1ivato. @5umannon rannaffa ole, 
iuiföa taioiföa 011 mainittama entinen i otifa§mirfatafo, 
jota nt)ttJään muofraajana fJaIHti ee entinen martioväi• 
mämie§ ~ijaffi ~oiffa. ~äföä ieubu§ta ianoo ~aarfo 
IT:eIIman i euraamaa: 

~Jfonn1u. IJ1. ~. 'ZneUmnn. ~ifnffi .\;'Oiffn. 
~aitfoµLiituäm ies. ffiotua, 
niemen ·rautatien ,, ifä". 

,,9Jcuurofan fumannon rannifot oluat fauniirnmat 
fuin mi§jöän muuaffa Ufomaniemen firfoita Iäf)ticn. 
9ciitlJt, veIIot ja fJt)min afutut talot cfäIJbt)ttämät ien 
rantoja. Wconta muorenf)arjannetta näft)tJ ctäämvää 
ja nötJtfömät fini§tä taimaföa ma§ten fovema juomifta. 
Ujea§fa nii§fi.1 ferrotaan muorenf)aHijan muinoin afu, 
neen". 

Wcuurofo§ta afo§väin on Wce§fui aari, jo§ta taru 
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l'ertoo erään 1:)iis,pan mesfuifaan forfoittaneen µoi§ ,\Ja• 
IJofoif en. fösfaforman ja llraaµµanan jälestä feuraa 
,puolen µeninhtiman µituin en \l}etäjäfosfi. 6 iitä jonfun 
matfan pääsfä fof)oaa joen itärannaUa fodea ~am• 
masmaara, josta ferrotaan f omaa l'uin ufeimmista ,pofJ• 
jolan limorista, nimittäin että f en IJarjaita on manIJaan 
aifoait föt)beittJ ·raiman emäµuu. 5t:ääIIä oUaanfin jo 
5t:ermolan rajaifa" . ~- ~- & o i f l' a. @iairmtlnknktmuk.aia. 

~omo ja foamea tuntuu oleman f airada marfinfin 
enfiferran fieIIä fömijälle. 

~ääffeiben tuoffu termelJtii enfimäif enä fifääntuii• 
jaa. 6airaanf)oitajatar astelee femcästi, meifein l'uu• 
Iumattomasti gummimatolla µeitettt)ä f airaalarafen• 
nuff en maitafölJtämää. SMio f oi mediffi fiitä, että 
joht tusfan .polttama f uu faipaa fostufetta. e>IJbäntä 
fi.irfemä mafitus!Juuto fuuiuu IeifousjJÖtJbäIIä maiferoi• 
man !JuuHfta. 6iinä muutamia tuofiofumia, jotfo mas• 
tustamattomasti .painumat f airaaiasfafön:iijän fie• 
Iuun. 

föiben n:iarfinaista fifältöä ei fuitenfoan tät)bef. 
!if cföi tajua ful'aan muu fuin f e, jofa itfe on oIIut f ai• 
raaian af uffaana: f aanut tuntea Iääförin mcitf en fir. 
mc!emiii fcurauffia, f airasmuoteen fidämätöntä fomuut• 
ta, unettomien öiben µituutta ja oman fefö ruumiinfa 
että fiehmfa ,polttamia htsl'ia. 

Wcutta niin fammottamaita fuin fairaaiaeiämä enfi 
filmätJffeitä tuntuneefin, on fieIIä fittenfin ,paljon O+J• 
µimista. 5t:utfimaIIe filmäIIe amautuu f airaiben jofa• 
päimäif esfä eiämäsfä ennen tuntemattomia aloja. ~u• 
fuunottamatta ruumiiUista f airautta, jofa on foifiUe 
f airaiUe tJ!Jteistä, moi tadfa fiimä f)amaita mitä eri• 
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Iaifimpia fieiun±Hoja. WlJben foföuoi§ta luoi Iufca alJ • 
biföatuan epätoiroon öif et roarjot. ®amana fcrtaa tuoi 
!Juomata jonrun toif en fo§tuoi§ta fqlJneitenfin Iäpi fu. 
tuaföutuan taituaaHif en rauf)an if)anat aamufäteet. 

S'roulueiämä§fä - ja miffjfö§ ei muuHoinfitt 
tuntuu fuuremmoiferta, fun faa f uMtaa tieteiben fq• 
roi§få toefi§få. 9Jlutta fun joubutaan tautirouoteeUe, 
jo§f a taiföeUaan eiämä§tä ja fuolema§ta, eiroåt enåä 
ifJmi§ajatu§ten lJämäräperäif et ongelmat t1afjonfoan 
auta. Winoa, mifö fiffoin fqrenee HJmiBfidun poftta• 
tuaa janoa f ammuttamaan, on qffhtfertainen etuanfe. 
Iiumi riföin &jerraföa. C:l;roanfefiumi, tuairra f e f ofean, 
ftJnnin pimittämcin HJmi§jårjen tualo§fa nåqttäå oictuan 
fuurta fJuHuutta, on fiitenfin feIIainen Iääre, jofo tJt• 
fiBtäfrn tuoi ftJntien rifl'irepimän fiehm jåIIcen terroecrfi 
tcr1bö. 9Jli§få tiebemle§ oppeinenf a f eif oo neutuottoma• 
11a ja f1ötäånt911eenö, fiinä Iiairoel'.fittu tuairoojen mi~f, , 
0ecf11§, rlJfenec lofJtua tuomaan, rauIJaa, iloa ja toituoa 
roiritfömöån. 

OHef>f ani f airaafo§f a, ofi IJuonecni f einöffe, rouo• 
tceni foIJbaUe afetettu Dfi§tiinnaufihm futua. 9ciin fo. 
1frmaif ef,ti fuin fotoiifaif et tuefjemme meibän miefcf,. 
fömme uf ein ripuföatuatföt noita frufifirf eja f aira§f)uo , 
miben, fouiuf aiien 9. m. fciniffe, ofi f eflainen ainafin 
rninuffc muiföuttama§fa ,,tipujen mieIJe§tä 11

, jofo fer, 
ran taif>tcfi minunföt puoicföani - taiföefi ja tuoitti . 

0Llf>pa cfämån foim fofemuff et f aifituat antaa meif• 
fc fuffel'in jonfun ijåifqq§opetuff en, fi±cn fufjettaen 
mcibät föf)emmäffi fifö &jerraa, jofo antoi meibån jou• 
tua fofemuf>ten fouiuun. 

0 t t O (:l;_ 9Jl å fi. 

~dlrfyrmht artmrsfä ~nlgatttu risttllr. 

,,(:l;nfefi tairoaan foufui nfön: 
Wciff' f)åmmöfölJitte fföföIJtäin? 
9Jlå fuuren ilon ilmoitan 
9Jlaan fonfoiffe nqt tuietuan. 11 

föiföiffif e§fö IJartaubeföaan firjoituföenf a foutta foa, 
jaiti tunnettu engL 0olJ11 ~unlJan teorfcsfaan ,,\l59IJi.1 fo • 
ta", jofo on futuaannofiinen fertomuf, fiitä fun ,,®fJab, 
bai" (0umaia) tai§telec ,,:1:liaoofuföa 11 (pcrfeletfö) tuaf>• 
±aan, tuaIIoittaaff een IJåneftä tafoifin 0!Jmi§fiefun fou• 
riungin, rcrtoo föjanfa airuofa§fa fiifö run 0umalan 
airut efi IäIJctti on palannut tarfo§tuf>matfoftaan maan 
t1iiåffö ja rertonut if)miflfiefun lanreamif eföa: ,,tuoi rnifö 
fqroå ftJbömen f uru ja IJengen murIJe nåfqi foifl'ien fof, . 
tuoma - niin etfö ofifi !Jåmmäfltqttärociö nöf)bå fitä, 
jo§ joht ofifi offut fifö nåfemå§fo - IJeibån ajateIIef>• 
faan, että fuuiuif a 0fJmi§fiefun foupunl'i oli tuaIIoitet• 
tu. 11 0a jatfoa ~1t11lJan: ,,Winoa§taan stuningaf, (0 u, 
maia) ja &jånen \jsoifonf a ofiroat ebeftä nåf)neet fömån 
foifen jo fouan aifoa ennen, jopa riittätuö§ti tuaru§tau• 
tunect 0lJmi§fiefua auttamaanfin, tuaiffo eituåt fitä of• 
fcet muine ilmoittaneet. S'ruitenfin taIJtoen ofia of arn. 
fina 0fJmififieiun furjuuben f urfuttelemif cBf a, fJcrin for, 
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fcimmaföi 11:Jaiitti1nat 0fJmisfieiun fobottamista. ~u• 
1tingas f anoi f en feituästi f urettaltJan &)änen ftJbcintään 
(1 9Jfoof. G: 5-6) eifö j)soifo tuäfJemmin. 6iten foil'fi 
fJeibän lJmj:läriHään oiiltJat tuaruutettuja, että qe rafas, 
taltJat ja fäälituät 0fJmisfiefun l'uuiua fouj:ltmfia. 

S"l'un fitten ~uningas ja &)änen j)soifonf a 1netätJtt)i1tJiit 
tJfiittJif een f uojaanf a, niin fieilä qe uubestaan resfo§tefi, 
ltJat fiitä, mitä 0Ii1nat jo ennen f uunniteIIect; nimittäin, 
että tJfJtä tuarmasti fuin oli f aUittu 0IJmisfieiun ajaffi 
joutua j:lois ~uninfoan ltJailasta, tJqtä tuarmasti. f e 
mtJi.isfin oli tuoitettatua fiIIä tatuaHa, että fefä S1'unin• 
gas että &)änen j)soifonf a f aifituat f en foutta ijanfoiffi• 
f en nimen ja funnian. ~ämän neutuottefun jäiestä 
6 (Jabbain j)soifa (iuloinen, t)Ietuä qenl'iiö, jofo aina 
f uuresti fäi.ffi aqbiföettuja, mutta ltJifJafi ftJbi.ime11fä 
j:lofJjaföa SDiaooiusta, jofo oli tefJntJt 1-1aIJaa ja 1-JtJtri 
anastamaan &)änen fruu11uanf c;i ja funniaanf a) - fö , 
mci 6fJabbain j)soifo, teqttJään f oj:limuff en 0fänfä fons, 
1 a, Iutuaten rultJeta &)änen 1-1aI1neiijaff enf a ltJaHoitta, 
maan tafoifin 0tmisfieiun, 1-1tJftJi Iuja11a j:lääti.iff esfään 
cifö fotunut fitä. @ef. 49: 5; 1 ~im. 1: 15; &)of. 13: 
14). 0fän ja j)sojan fesfi11äif en 1näli1:Juqeen tifäitö oli 
tämä: että määrättt)nä aifona, jonfo fömingas ja S)ä, 
nen j)soifonf a tJqbesfi,1 määrää1nät, j)soifo tel'ifi matfon 
Wcaaiiman maaqan ja fieilä ltJanqursfoaIIa ja oireaIIa 
taroaIIa toimittaifi f otuinnon 0fJmisfieiun quIIuuffi?,ta 
ja Iasrifi j:lerustuff en ien ±älJbeIIif eIIe tuaj:lautumif eUe 
illia6oiuff esta ja f en lJirmultJaUasta. 

6en lifäffi 0mmanueI j:läätti f oj:lituaHa ajaHa f otia 
illia6oiuföa tuaföaan, tämän oIIesf a 0tmisfieius1 a, fä. 
tcnfi.i tuoimaIIa forfoittaa jättiiäifen tuarustuffjstaan ja 
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.pc\äfääiin i cfö tuaifoittaa fouj.mngin itf cHenfä ajun, 
no ffi . 

S"l'un tfönc1 .pääti.i?, oli tefJtlJ, f ai &) crra Vlimäif en fifJ , 
teeri fäsfiJ11 firjoittaa fertomuffcn j:läätöffestä (j)stJlJÖ 
~aamattu) ja antaa i e juiaistaltJaffi foifisf a foHisf a 
foutta fo fo Wcaaifman 11:Jartahmnan. (6e on jo föän, 
11ctttJ lJii 400 eri fieieUe). 53tJfJtJt fifäitö iiitä teibän 
Iu tuaHannc on i euraatua : 

,,~ ietäföät foiffi afianomai\et etfö fuuren fu11i11foan 
6fJabbain j)soifo on tefJnlJt liiton 0fänfä fonsf a ja ltt• 
11:Jannut f aattoa 0fJmisf ieiun tafoif in 6fJabbain 1naf, 
±aan, joj:la &)än on Iutuannut tuerrattoman raffauten• 
f a f~ utta af ettaa 0lJmisfieiun j:lafjoa j:laremj:laan ja on, 
ncfI1femj:laan tilaan fuin fe on oifutfaan enncnfttn illia, 
uoius fen anasti". 

ITT:öifö j:la.peria juUaiföiin moncsf a j:laifas \a fJirmu, 
i~aitias SDiauoiuff en f uureffi Ietuottomuubefii, fiHä qän 
a1a!tcfi : 'ntJt 11:inua aletaan afJbiföaa ja minun afun, 
tom otetaan mmufta j:lois' . 

_ _i}Jl utta f~m fömc1 afia, nimittöin tämä föminfoan ja 
&)n~cn \1501fanf a aifomus en fin tuli tiett)ffi fJotuisf a 
(~~:ltJ~~?,f~), ~ufo tuoi fertoa fuinfa efituafiat ja tJfi, 
j.1n_nHrfot 1n Jnfot rufJtinaat, jotfo fieifo oiituat, iqa?,, 
:mtu~t ! . 0:nfin lJe fuisfofituat fitä toifiIIenf a, ja fitten 
1e 0Ifo 1 1fofanomana faifua fautta fofo S1'uninfaan Iin, 
11011, foiföen ifJaiIIen ifJmeteUesfä föfö tJietuää liittoa 
~uninfoa11 ja &)änen j)soifanf a tuäIUfö furjan 0 IJmis• 
f 1ehm fau1-1ungi11 qt)tuäffi. ~usfinj:la lJoiuUaifet rooituat 
te?b~. 1~i~~iä~ S1'm~infoun taf)i tuaitafunnan tJt)ltJäffi 
?ftföam_~t~~ an:~ 11:Jaiiit ~11~11foan ja &)änen j)soifonfa 
19meeifo,ta raHautta ,0q1msf1eiu11 fauj:lunfia foIJ taa11". 

0 fon ja riemun f11ttti j.1ili1nii on taa?, foittanut. ~a11t, 
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ta maailman Ietuimteen futeerifunnan rtJmme11is1ätu• 
fJanfisf a ,1:JtJ'f)äförnfä miljoonat fo'f)alJtatuat IJartain mic• 
Iin htimteiemaan ctuanfeiiumin iulistaiain julJlateff>• 
tiä, josfa m. 111. Iaufutaan: 

,,~ a t f o 11 i i n &j e r r a n e n f e Ii i I m e s t tJ i 
fJiineIIe une s fa ia fanoi : 0ofef, :Datui• 
l:lin .)Joita! 1ilä .)Jelfää ottaa Iuoffeli 
9J1 a r i a a, ln a i m o a f i ; f i I 1 t't f e, m i f ä IJ ä, 
n c s f ä o n f i i n n tJ t, o n 1,13 tJ 'fJ ä s t ä &j en g e s t ä. 
0 a fJ ä n f tJ n n tJ tt ä ä 1J o i a n, i a fi n u n 1J it c't ä 
f u t f u m a n 1) ä ne n n i m en f ä 0 e e f u s, f i II ä 
'fJ ä n o n tu a 1J a 'fJ t a tu a f a f a n f a 'fJ e i b ä n f tJ n• 
nei s tään". 

~uinfo monen föffomie'f)en fieht rifostuufoan ja ftJ • 
l:l c'tn Iä111+1enee fiitomfeen usfoon, fouIIesf aan tuon ju• 
Iistuff cn. 0 0 f itä tuiI,lJittömäm,lJi olfoon riemu, fon 
tiebetään, että etuanfeiiumin f 01101110 on Iuteerifunnasf a 
foihmut ,1.1iaffo in tät)beIIeen neljä tuuofif ataa. 

Di että tuo muinoinen jBetldJemin fel:loiIIa IeimalJ• 
l:lcIIut ilotulitus, ja uuben aion alfua tuiifuttatua ~oin• 
föfJti meiIIe mtJÖ{Jä\tJnttJifiIIerin f en riemun tuottaifi 
fuin fe tuotti .)Joloi]iUc ,1.1aime11i1Ie folean tJÖn ,lJimetJ• 
l:lesfä. 

00 näftJ oli 'f)artuinainen, ailnan ennen foulumatto • 
111011 tJarliJinaine11 oli taituaaIIifen lJenfönaaiiman il• 
moitus : . 

,,Sf a t f o, minä i I m o i t a n t ei II e f u u r e 11 
i I o n, j o f a o n t u I e tu a f a i f e I I e f a n f a I I e: 
~ e i I 1 e o 11 t ä 11 ä 1J ä i tu ä n ä f tJ n t tJ n tJ t lffi a• 
,1.1 a 'fJ t a i a, i o f a o n ~ r i s t u § &j e r r a, :D a O• 

tu il:l i n f a u 1J u n g i s f a" . 
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. Q:i 0 01Jn jl3 unlJa11in eifö monen muun fJartaan, ltla• 
1:~~~neen ~ri.~tittJn mieiifutuitu§ ole oiemattomi§f a 
Ittfl'unut, f 1Ua tu§fin taitua'f)an airut on fanottatuanf a 
f anonut ja tu§rin .)Joi menet otuat elJtineet Iä'f)teä fotfo • 
maan jBetiefJemin ,lJientä ,lJirttiä, 0 umaian 1JtJ'fJä ruori 
atuautuu, tua.)Jaul:len ,lJäituän tuerraton riemunf ätueI fo. 
ia'fJtaa, fiHä fo'f)ta enl'eiien fonsf a ,,o Ii f u u r i t a i• 
ltJ a a II if c n f o t a tu ä e n j o u n o, j o t fo fi it• 
t i tu c-i t 0 u m a I a a j a f a n o i ro a t: Sf u n n i a o I, 
f o o 1t 0 u m a I a I I e f o r f e u b e s f a, j a m a a S• 
f a r a u tJ a, i a i IJ m i f i I I e lJ tJ tu ä t a IJ t o 11

• 

We, jotfo näfetuöt itf enfä lain foutta ftinnin tuo, 
mioon fönnitettJiffi ja 'f)eräämifen taifäeluisfa 0 uma• 
Ian armon arouIIa usfon foutta 0ecf uffeen roifJl:loin roa• 
,\.1aututuat ijanfaiffif en fuoieman tuomiosta, ne ne fan±• 
~atuat taas 0 ouhtafo1 juf)Iia. muta &)e rramme, että 
Jofoinen meiföä, jotfo finun tunnustuffesfafi 1JlJftJ±k 
I~mme, . niinfuin föffoan ,\.1ttilo1Jäilnön tuaiosf a, näfi• 
f tmme Ja t)mmärtäifimme 6'inun iIJmeeHijen, ,1.1o'fJia±• 
±oman raffou±efi l,lsoifofi maåiimaan tukmif e§f a. Q:ttä 
meiIIe jofoifeIIe .)Jerf oonaHife§ti f eituiäifi apo§tolin fa• 
n~t: ,,0 i~ m a I a o I i Sh i § t u ff e s f a j a f o ro i ±· 
t t m a a 1 I m a n i t \ e f a n s f a ri f a, j a· e i I u f c• 
n u t IJ e i I I e 'fJ e i l:l c't n f tJ n t i ä n f ä, j a o n m e i 5• 
f ä f o ro i n t o f a a r n a n f ä ä t ä n tJ t" . 

~ 9?,cu_!t~ 1:iin roa.)Jauttatuasf a iima,lJiirisfä fuin finö, 
lJt>taroam, 1oulufirfosf a tunnet istutuafi, tusföt rooinet 
oI~a __ IJ_uo~rnamatta fi±L't totuutta, että fun finun ftJn• 
ne1staf t 1J_1ItuetJ±l:ntJt ±aituaafi aifoa fida§tua, niin fa• 
maIIa alfaa oquul:len furja taaffo roairoata f uurinta 
lJtJtuäntefiiääfi, 0eefusta. 

Q:nfelit ja ,lJaimenet ja tiel:lemielJet fun otoat terroeg• 
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thtect ja ljt)mä§tinfä !Jeittäncet, niin iifloin jo eµäfuu• 
foi]cn maftaljerran mainonreifJä§ fingaljtaa 0eeruiafe. 
miföa ja µafoon on förufJbettama. 

Shtn 0ecf u§ ]ittemmin muofien mierie§fä on iä§fä, 
ar111o§fa ja miijaube§f a marttunut µerlJeen fotona 9ca• 
f arcti§f a, of oittaen ]icHä fu11Iiaif uutta ja foµf u11§ ja 
nuoruu§ omat jäfeHe jääneet, ftJµflJneen mieljuit§iän 
efiUe tulfe§fa, iiffoin ma§ta maailma näfJbä Jaa iuurim• · 
man iljmeen. 

0fänfii toufomieljenä ljän aföefee ®afiiean, ®oma• 
rian ja 01111bea11 rt)län teitä ja ttJimää elämön ]iemeniö 
ifJmi§JtJbömiin. .fömiijanf a eimät IJöntä oifein tunne, 
mutta 101101110 fJönen jafoube§taan Iemiöö foutta maan 
ja ifJmif et f anomat toifiUcen: ,,:it o t i i e 5 t i f 11 11 r i 
1-1 r o f e et ta on no 11 § f u t i e f a a m 111 e". 

<Sielujen ja 0umafon IepplJrni.itön \uif)oflinen foct. 
taa aii§taa fJönet maitanfa ane fortuen fiufauf'fj§f a, 
mutta fJän fe§täö ja ptJftJtJ u§foHif eno. .ilifµenäön on 
u§fo: 

,,&j e r r a a 0 u m a I å a µ i t ö ö f i n u n r u f o i • 
I em a n i a &j ö n t ii a i n o a t a µ a I tu e I e 111 a n". 

@:ituöt ole touontefoajat taituaaHiieHe ft)ItuömicfJelie 
f uotuif at. · iillHJoHinen no§tattaa pafJoja ilmoja, riffo. 
nwljoa ja ofJbaHeita, ettei maan ifJmif ct 11§roifi ja µe• 
foBtuifL 0uonia µunotaan, tueriraf;oja fo§fetaan . . 
,\iiintä iolmataan, µciotcifoan ja alituifeen oIIaan ljä• 
mn fintcrciilään, main on f afof uo1)ungit tuaimibta fJÖ · 
11c11 fiinniottamifefieen. iillainon mirrat noufemat 11011• 
iemi§taan. @:i auta anfiot, ei maine. iillanf)ur§foan 
~Ca+icfin mere§fö ®aforian, ~arafian pojan mereen -
ainafo maan iamaa - mifJaa ja mainoa totuuben efi• 
foi§teiijoif)in. @;ifö e§tä 9cainin Ie§fen, cifö 0airuffen, 
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eifö W1arian ja WfortfJan tJ. m. rufouff et, joiHe &jerra 
ofi IJeibi.in fuoIIeet omaifenf a efoon IJeröttöntJt? @:ifö 

iofeat, raajarifot, ontumat, i+iitaalif et, fuurot, riimau§• 
taubiHiiet t). m. jotfo IJän oli termeiffi ±erJntJt, eifö lJei• 
bön rufoufienfa nou§feet taimaaieen a§ti ljt)tuöntefijön• 
fö µuofö,ta ? ~tJilä foit ne noufimat ja 0umafoIIe 
111ieiuifina, mutta \lsoifa tafJtoi oIIa fuuiiainen 0fön 
tafJboIIc fuoiemaan iaaffo. ®iIIä oiif;an nefjöiataa 
muotta fitten Wcafofia§ ennu§tanut: ,,~ o !J ± a t 11 I e e 
t e 111 1J 1J e I i i n i ö f e &j e r r a, j ot a t e e t f i t t e, 
j a Ii it o n e n f eI i, j o t a t e t a lj b o tt e; fa t f o, 
&j i.i n t 11 I e e, fan o o &j e r r a ® e e Ii a o t" . 

<Saatana oli foh1afo§ti rt)öfööntJ± 0umafon \l5ojan 
1)crinnön - fiefujen maailman. <Se ofi nlJt tafaifin 
maIIoitcttama fuurma 11f;rauffiUa. ®anfori f aa1)ui, 
mutta ~cf. 53 : 2 mufoan: ,,~i.ineIIä ei 0II11± 
f i ± i.i m u o t o a, f 11 i n 0 § r a e I i I I e o I i f i f e {. 
mannut". 

@:i olfut fJeip1Jo ®'erulialieiin jofJbattaa 50,000 i§• 

racfin fo§ta µafonaifif en ~aalieiin iuanfeube§ta laajan 
föaliian erömaan tJiitfe ifänmaa!Janf a ja 0ceruf ale• 
111 i i n, mutta fun efftJff i§fö maeitaiua iljmi§funta on t1a 
fonuubcn noituubeföa ja farifeafoifeföa pimitlJffcBtä 
ovafitcttatua ijonfoiffifen 0fön Iuo, on fen tien erö• 
maa fJdtcif cm.pi, f[;afoaiit ja föärmect 1)uremamµia. 00 
niin on !Jir111uine11 tuif)oHinen, ettei mat1a11ttaja faa fe. 
täi.111 atuuffeen. \lsrofeetta jo ftJftJtJ tuota tai5teiua fot. 
f oe§faan: 

,,() ± et a a 11 f o f a a Ii§ fan f a r i I ta t a fJ i 
µ ä i.1 § t e t ö ä n f ö m a 11 fJ 11 r § f a a n hJ a n f i• 
j o 11 f f o m a µ a af f i ?" 

~a &jerran fJenfi antaa ma§tauffen 0ef. 63 : 
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,,S'1' u f a o 11 IJ ei n, j o f a @; b o m i § t a t u I e e, 
p u 11 a i f i § f a m a a t t e i § f a QJ o § r a § t a, t u o 
f a u 11 i § p u to u § f a 11 f a, j o f a f ä m e I e e f u u• 
rc§fa moima§fanfa? 9Jcinä olen, jofa 
p u 9 u n m a n 9 u r § f a u't t a j a m o i 11 f tJ I r ä 
auttaa". 

,,9Jc i f f i o to a t to a a t te c f i ,p u 1t af c t, j a p U• 

f u f i f 11 i n f u u r 11 a 11 ,p o If i j a 11 ?" 
,,\m i n ä tJ f fin ä 11 i p o r j i 11 f u u r 11 a n, c i f ä 

fe11fää11 fanfoi§ta 0II11t fan§fani 
fiIIä fo§ton ,pciimä oli micle§fä11i ja 
111 n a § t 11 f f e 11 m u o f i o Ii t u II u t". 

·00§ 0eefuff en ftJnhJmif en ,päimä oii merffitaµau§, 
11ii1t itfc cfömä oli IJi§toria11 tuaitJci§fa IJdfen ttJö, jofo 
tufJanfiin 1uuofii11 maifuttaa, ja fitten faiHitooittatua 
riföinfuofcma, fe, jofa HJmiföen tueriru§fent ftJnnit 
muuttaa maffofen miIIan fartaif effi faifiUe niiHe, joiHc 
ftJ11tic1tfc'r IJä1.1cäIIinen afaföomuu§ 011 ,paijafäunut ja 
fotumu§ on ajanut fotfefemaan @olgatan ta,pauffia ja 
f aattanut omiföamaan färfimän fui§tuffen tät)beIIif enä 
uf)rina ja Ie,ptJttämänä tuoff una ftJntien cbeföä 0uma• 
fafie. Zi.i§ätäfot a,poföoii firjoittaa forinttiiaifiIIc: 

,,\m u t t a f i i t o § o I f o o 11 0 u 111 af a II e, j o f a 
a n t a a 111 c i I I e h1 o i t o 11 &) c r r a 111 111 c 0 c e f u f. 
fcn S'1'ri§t11ffcn fautta!" 

Zöfö fumaatoa ta,pau§ tufce tö§fö mieleemme ffioo• 
man fJiföoriaföa, fo§fien Wcan!iuff en fuoiemaa. Zämö 
urfJooIIinen fanfari taiföeii. fäfifö9mö§fö 9enfeen ja 
mereen a§ti S'1'aµitolin fuffufafia ffioomaa afJbiföeiemia 
raafoja gaIIiaiaifia ma§taan ja ,pefa§ti föbit, fapf et ja 
fofo fouµungin barbaarien fäfii11 joub1maföa. 0onfu11 
aifaa 111tJÖ9emmin 9Raniiu§ta ftJt)tettiin joföafin. Wcut• 

ta S'1'a,pitoiin fuffufa nöftJi i)OWm•nimifeHe toriIIe, 
mi§fä oifeutta iföuttiin. 0a juuri fun tuomarit oiituat 
tuomion fangcttamaifiIIaan, ftJtJtdttJ ojenfi, itl'ctuin 
filmin, mofcmmat fätenfä fanforitefojenf a ful'fufaa S'ra• 
µitoI\umia fo9ben. Zuon 11ä9be§fää11 fonf an ,paijou§ 
,pur§fo{Jti itfemään ja tuomarit eituät moineet antaa 
.pi.iätöfööön. Zuomarit foettituat uubeIIecn, mutta 
foiHi 1111beflee11 itfiluöt. ~aföa fitien fun oifeu§,paif• 
faa fiirrdtiin akmµaan ,pail'faan, ettei S'fapitoiiumia 
enöci nöftJntJt, 9e f aattoimat tuomion Io,puIIif ecn µfai • 
töffeen. 

ITTtJt - mitä S'1'a,pito!ium oli \maniiuff eIIe, fitä on 
S'1'riföuffen risti @oigataUa friföitt)IIe. ITTiinfaucm fuin 
f e ,ptJftJtJ ni.'rföföifo, ei µööIIe fantaja tuoi mitäön, -
niin fouan fun fiertö nöftJtJ Iunaföajan ,ptJfJiit fo§tuot, 
itfu§ta, IlJönneistö ja @etfemanen taiföeiujen jiinniitJf• 
fesfö tuäfqned ja turµoutuneet, turfJaan ftJnnin ja et1ii• 
u§fon maailma foettatuat järft)ttäii fristihJn u§folfi . 
f uutta. Zuo merin µurµµuroitu raHaubcn ,patf a§ on 
ri ittötuci. ®en Ii.ilJeiftJtJ§ faijottaa uIJfaamat tuiIJoIIi • 
fct t ieitömme. ®c roIJfaifee, f e mirfistäi.i, f e etucisföi 
usfon fiftuoituffen matfafaifia. ®angen aHJaafic ,piföi 
HJmif en tuajota, muiföon aituan raµ,pioIIe menni.i ja ftJ • 
bömen ,paatua, ettö tuon ncilJn luoi unfJoittaa; ®aµafJ • 
±ajan, förfimtJffistii ,piiffoa tuoituan tefJbö ei Iuuiifi fe. 
nenföön, jofa on ferranfaan mafatuana f eif onut tuoUa 
ufJrituuoreUa. ~oi fuinfo f e on muiföorifas µaifra ut• 
fotuaifiUe 1 @;n fitii Iasna ,paljon tajunnut, fun fuuiin 
fotiftJHifö fJeibföt fa11Iunf a: 

,,0 e e f u r f e n m e I j e t j a f i f a r e t, 
o f r a a t te t u r tu a t u t t ii ei II ii. 
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Wc i lt ii f ei r f C 1 1l t e 1 0 Ö 11 t l j.1 U 1l 11 C, 

r i i ,µ ,µ n i 5 f a n i r i 5 t i 11 j.1 ii ä 1 I ä. 
jffi i fJ o 1 1 i f e n n e a n f a r a, 
t c i b ä n ,µ ä i.i 1 1 e n n e f a n t a i a, 
on tullut rooitetuff i!" 

~jäifi)lJbcn fotira11naUe roic tic11roiitat ®olgataita, 
fun niitö tunnoUifcföi fcuraa, ei dftJei moi. 5eIIaincn 
01t tö111ii a,µo f, t0Ii1t uf, fo11 roanfJurf, fouben f aarna rno, 
mafaififfe: 

,,(5 i 1 1 ä i o 5 f i 11 i.i t u 11 11 u 5 t a t f u u 1 1 a f i 
~ e e f u f f e 1t &j e r r a f f i i a u f, f o t f lJ b ei m e f, , 
fäfi, että ~umala on fJi.i11et geri.ittö1ttJt 
f u O 1 f C i 5 t a, 11 i i 11 f i 11 ä 1J e 1 a 5 t U t" . 

föm taaf, fumafJ±eieroat tem,µpeli feHot ja maan lu, 
mifcn jo fJuurteifcn lJii {Jengä{Jtcfee ju{Jfatunncfma 
juuri fuin relniiiin lempeä Iounof,, 11i in itf ccfi fitä {Jen, 
giti.i; ftJbämeffefi terroctuIIeeno pibii; omanafi, raf.foa, 
11afi ia feIIaifena, jofo finun ftJh1i111111ön foipauffcfi 
tlJlJOtJttöä. 

lniennii oi itJminen maailman foufoifi111111iftafi11 
mairta fcirncn Iuo, flJbömefi antamaan fuitfufu5farouna 
ja midJamina tairoaaf, ta tuIIeeIIe. &jengef, fö!i ota IJÖ• 
11ct fiJiiifi, fJlJroeiiie ja riemuitf e ja itl'e iioföa roanfJon 
®imeo11in tapaan ja fötä ~umafaa ,µrofeti f, fa &jannan 
fJartoubcHo. ~05 olet cpäilctnä, muiföa miten föroi 
~mouffcn tien fuifijoiUe, mitä ZuomaaHe fonottiin. 
~05 olet roiefo gönestä Ioitompa11a, muiföa miten tuIJ• 
Ioajopoifo fotiin ,pafonneeno iioitf eroon ifön ftJliin f uf, 
jettiin ja mifö fJausfo fotijuIJfa roietettiin. ll1ientäfööm, 
me tölfcfin jufJfoUe niin fuin fiIIe ~ umafon ju{Jforie, 
joUefo j.1rofeetta httfuu f oamoon fotoomato11to raroit1too: 
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,,Z u 1 f o o, f o i f f i j o 11 o o hJ o i f e ±, hJ c t t e 11 
t tJ f ö, t c f i 11, j o i 11 o e i o 1 e r o IJ o o, t u 1 f o o, 
o f, t a f o a i 1 111 a n r a fJ o t a j a i r 111 o 1t fJ i n, 
11ota roii11iö jo rief, f oo" . S'raflif,tafal1 
f o r hJ o n n e j a t u 1 f a o m i n u n t iJ f ö 11 i, f u u 1, 
f aa, niin teibän fieiunne foa ciäö". 

Cf hJ C rt 9Jc Ö Ö tt i.if Ö. 
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.A jatuknia krintill inr nfä uunrinntyiintä. 

Baajemma.sfa ja afJtaamma.Bf a miefe.B fä f autetaan 
friföiriiföä 11uorifott)ötä föfitelfä fefö fJarra .stan. ®en 
tarfoituff efii tnoibaan cnfinnäfin afettaa nuorten foi• 
fin,1Ju0Ii11en MJittt:Jminen fJtJroät fä. ®iIIoin ,IJt:Jrifriiin 
jafoföamaan foiffia fieiun rtJftJjä; ruumiföafin taf)bo• 
taa n forai.sta ja f en rooimia roafJmi.staa. Dn tarfoituf• 
f eno tJieenfi.l fofJottaa nuorif on eiämi.ii.l fcn foifi .B fa eri 
f ufJ±ci.sfa. ITTi.lin oUen föjaIIif et IJarraföuff et e[im. faa• 
roat förfcön fijan fö.s[ii Iaajemma.sfa fr. nuorif ott)ö.sfä. 
9ljan ftJ[t:JmtJf[iin ja t:JIJteit l'unnariifiin ilmiöiIJin ,IJt:Jri• 
tään tutuföumaan. ®ilneeIIif en ja f ofiaaiif en ciämön 
ft:Jft:Jmt:Jffici ,IJoIJbitaan Iuennoi.Bfa f efä fe.sl'uföciui5fa. 
®euruföefuun ja toroericiämäiin fiinnitetään erifoif efäi 
IJuomiota. ~oimiföeiu ja urf)eifu, ,IJeiaaminenfin fcfö 
n. f. roiattomat IJuroituffet - nerin mafJtuhJat olJjef • 
maan. • 

Zäftii ,l:)uofcrta fotf ottuna fri.stiIIiföii nuorif ott)öfö 
f uurerfi of affi miiärääroät fo.sroatuf[cIIif ct, fichto,IJifii • 
f ct, t:JlJ'tei.BfunnaIIif et tJ. m. tJiei.sin fJ imiIIif et näföfon. 
nat. :riett).sti on friföinu.Bfo - ainafin aatteeIIifcna 
tauföana - iwru.steena, Iäf)töfofJtana. ~a päi.imi.iärä• 
11ii on jofJbattaa tiitet't nuoria forfeim,IJaan onneen, faat• 
taa fJcitii of aHififfi ijöif c.sfö autu11bc.Bta. ITTuoria MJi • 
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tetään ~ri.§tuHuroan fortaifuuteen f en föfitt,J§fonnan 
mufoif uube§f a, mifö fiitä on 11:Jalföf ema.§fa mainihm• 
Iaifen nuorifotlJön lJarra.§tajien re.§fuube§fa. 

~ätämme fiJftJmtJff en afoif effi, mi§fä määrä§fä tä, 
mäntlllJainen frtföHHnen nuorif ott,Jö lua.§taa tarl'oitu§• 
taa n? 5toiroottaroaa main on että f e .päämiiäränfä f aa• 
luuttaifi lJffi tt,J ifiin 11äfJben. ®ii11ä 011 flJUä .paljon lJtJ• 
roi,iä ja omaffuttaroaafin. ®e onfin mefl'oifen Iaajafäi 
föt,Jti.innö .§ fi.i efim. amerifofoifi.§fa föl'oUifi.5f a .piirei.5fä. 
®oroertuu foit 9911:Jin aifona, jolle fät,JtännölliftJtJ.5, 
lJtJÖttJ ja felJ itt,J§ omat Iuonteenomaifia. 

9.Jcutta töIIä Iaajemri1alla fri .§tiHifelfä nuorif ohJöllä 
on mlJÖ.5 lJeiffoutenfa jo.pa 11:Jaara11fafi11. ®en fJeifl'ou§ 
011 fiinä, että mainitut inf)imillifet näföfonnat, olfen 
ctuf ijaIIa futen nät,Jttäci, tulemat lJimmcntömään fiehm 
+1cla§tu§ft,JftJmtJ .§tä. ~ a f iffä on 11:Jaara mufoantua 
maailman f)enfecn f efö muoboföua jonfinfaif effi firoetJ .5• 
ja 11:Jaii.§h1 .§.plJrfimt,Jff effi. 

föiföillifelfö nuorif ott,Jöflä 11:Jarfinaife§f a miele§fci, 
tuke olfa ennen faiffea määrätttJ tefJtätuänfä. ®e on 
f eIIaif en aan lJt,Jluinfin rajoitettu. 5tämä on f anottu jo 
fri .§tiffif en nuorif ott,Jön tJleife.§ fä tunnu§Iauf ee§f afin: 
9cuorct ~ecf uff cIIe ! ®en toteuttaminen ebelflJttää ennen 
muuta +1t1fJtaa.§ti lJcngeUifää näföfontaa. 5ti,i1Jän fuu , 
Iuu ~t.mtafan fana, lJartau§, rufou.§, u.§fon f)arjoitu§ 
tJ. m. 

~ un lJcngeIIif et näföfof)bat oluat etuafaIIa tulemat 
nuoret flJbämen tietä fo§fetuffiin ~cef u§,eiämän fon§f a. 

®c ta.paf)tuu lJiljaif uube§f a ja lJartaube§f a, fun eroan, 
fcfiumin roaion annetaan f ieiuilJin Ioi§taa ja \l5tJfJä &jen, 
fi faa efäeettömi,i§ti 11:Jaifuttaa. 5tämi,i on tärfeintä ja 
itf e afia§f a fuurinta fri§tiIIif e§fä nuorif ott,Jö.§fä. ®itä 

• 
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f c on 0umafan ja lJänen roartafunta11f a rannalta fat, 
f ottuna, 11:Jaiffa.pa if)mi§micleföä tuntuu ufcin roi,ifJä.pä• 
töif eltä, mifö tobelia on f uutta Sjerran ebe§f ö. 0a if. 
man noita monia f)arra§tuffia ja erillään firjaroi.§ta 
if)mi§.puulJi§ta ta.paf)tuu tömä: 9cuoret 0eefuff clie ! ~ee• 
f uff elle luieminen fo .§fee roarfinaife§ti ftJbäntä, mieli• 
afaa ja f en uufiintumiföa. ®e merfitf ee fobotetun 0u• 
1irnI' •f ulJtecn tai ~umaI' ,tJlJtelJben .paiautumi§ta iIJmi.5• 
luontoon. 0.p.pimaIIa tJfJä ft,Jroemmin ja laajemmin 
~rifäu§ta tuntemaan eroanfeiiurni§f a, nuori if)minen 
luarttuu S'-triföuff en feuraamif e§fa. 5tämä ei ole tuon 
ja tämän lJtJluön lJarra§tuff en omaami§ta ja toteutta• 
mifäa. ~rifäuffen furoan fartaifeffi tuleminen, fii.5 oi• 
fea friföiIIinen fef)ihJ§, on ~ rifäuff en elämän fifällön 
omi§tamifäa. ®c on farnalfa lJöncn armonf a ja raf• 
fautenf a efömään f 011:Jittami§ta eri lJarrafäu§ten .pii, 
ri.§fö. · 

5tofin eirocit mitföön 1JtJi1:JÖt lJarra§tuff et ole .poi§f ul• 
jettaroia u§l'onefömä.§tä fun fitä ajattelemme fötJtän• 
nöIIifeftä fonnafta. föiföi tttJ nuorifin on, ja juuri 
fJån, oifcutettu f efö roelrooitettu fef)ittärnöi,in itf ei,infä 
faife§fa, mifö on fJt,Jmää, oifcata ja fJtJÖbtJili§tä. 9.Jcutta 
frifäiffinen nuorif ottJÖ täf)täå 11:Jarfinaife§ti fiif)en, ettö 
nuoret eföminä fri§titttJini,i fJarra§taifiluat foiffea fJtJ • 
ruciö, ctti.i fJc 0eef uff en o.petu.§fa.pfina fef)ittlJifirofö aja 1, 
lifiafin tefJtäro iä roarten, ja että fJe f uarouttaifiroat 
,,clämön huunun". 5tämäfJän on foiffien if)mi§.pt,Jrfi• 
mt,J§ten 0umafan ajatuföen mufoinen .päämäärä. ®e 
on foifen ifJmi§fef)itlJl'fen forfein ja iIJanin tulo.§: 0 ee, 
f urf en f euraamife§f a faaba ,,taroara tairoaa§fa" . 

?illarfinaincn tcfJtäluä ja +1äämöärän tarooitteiu an• 
taa flJflin tlJötä fri§tiIIiffffe nuorif olJlJbi§tt,Jff ilfcmme. 
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9'liin ainafin tuiefä toi.staif effi, tuarfinfin fun ottaa 
f)Uomioon oiof uf)teet f cfä nuorif omme afcman. 

0umaian tuaitafunnan .piiri.sfä, f eurafunnan f,JeI• 
moi.sfa, Iiiffuu fti.stiUinen nuotif ott)ö. 0umaian tuaI, 
tahmnaIIa on erifoi.siuonteenf a, tuaiffa ef iintt)tJfin 
ajaflif uuben .piiti.s fä tääIIä maan .pääffä. Zätä ctifoi, 
f uutta oiifi aina pt)rittätuä fäiflJttämään. 00 tuarfin• 
fin nlJttJifin oiifi fitä tefJtätuä enemmän tunnehtffi, fo.s~ 
fapa fe ilmenee niin IJeifo.sti. S'l'ti.stiIIifen firfon aifu, 
tuaifJei.sf a efiintt)i tuo etifoif uu.s tuoimaffaana. 0eef u.s 
teroitti ja tuonti itf enfäfieitämi.stä nuoriin ja tuanf)oi• 
fJin nälJben. &'jäne!Ie antautuminen merfitfi maiima.s• 
ta f. o. f en ljenge.stä eroittautumi.sta. U.sfoa f)änecn 
feurafi ri.sti ja maiiman tuaino. &'jänen o.petu.siapfiI• 
Iaan oli maiima.sfa tu.sfa, 0ofJ. 16: 33. @5if!ä maiima 
rafa.staa omaanf a, mutta ~eefuffen f euraajia f e roifJaa 
0ofJ. 15: 19. &'jerrnn fanfa efää mailma.sfa, mutta f~ 
ei oie maifma.sta, eifö maifma fitä tunne, 1 ~ofJ. 3: 1. 
- 0 0 fuitenfin on, ja famoin on roiefäfin, 0eefuffen 
opetu.siapfifia fiine.sfä raulJa. &'jeiIIä on iloa fiitä, etfö 
nimi on tairoaan fitja.sfa. - fil'nteeffifaamifen roar~ 
muube.sf a, armon of aIIifuube.sf a ja 0umaian rooima.sfa 
fefJitetäiin apo.stolif en ajan nuorif oa. &'je oHroat luäfe, 
roät &'jerrn.sf a. ®anon rooima fJei.sfä afui. Wcaifman 
raffaube.sta IJeitä luaroitettiin. S'l'oreuben ja IJuluittc, 
Iun ftJnnei .stä fJeitä nufJbeitiin. ~altaan .ptJdiroä anti, 
fti.stiffinen mailman mcnoifuu.s afetettiin .peioittaroana 
ja fartettaroana fiimäin eteen, 1 0ofJ. 2: 12-18. 

gf.po.stoiif en ajan IJenfeä, S'rri.stuffen fJenfeä merin 
tarroitf emme nuorif ott)ö.sfä. S'l'ti5tiIIi.sten tJ{Jbi.stt).stem, 
me jäf enten ja roarfinfin joIJtaroien fJenfiiöiben tuiifi 
hJö.sfenneIIä miefe.sfään S'l'ti.stuff en f anat: Q:i minun 

• 
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1uaitnl'ltntnni oic tö.sfö 111aiI1na.sta. ZoimintatnpoifJin 
ja muotoiljbtfin ni:ifJben olifi aifuun IälJbettäroä taa• 
matun efittämi.stä .peru.sfoIJbi.sta. 00 roarfinfin opetu.s, 
ja feljitlJ.spuofi on raamatu.sfa f eiroä.sti roiitoitettu. 
Zuo faifen roiifauben ja roaii.stuffen IälJDe tarioaa fuur, 
+iii rteifcn ia famaifa muuttumattoman t1eru.soljjdma11 
foifficn aifojcn fti .stiflif efle nuorif ot\Jöffe. 

9JcaiI111an fJenfi fuolettaa . &jerran &'jenfi tefee efö , 
roiiffi. @Juuret, mutta fnma!Ia f uruttomat jo ufot, ne 
IJef+1L10ti fJupeneroat . \l3ienifin joutfo moi f uuria aifaan• 
fanba, fun fcn rnuobo.staroat nöt)ri.iljenfifet, afJferat ja 
rocfllrnflif uubentuntoifct nuoret. 

Suuren inno.stuffcn roaftaamana f autetaan fri .sti!Ii, 
f ccn nuorif otlJtifJön rtJfJtlJÖ . g)fJbi.sttJ.s .pcru.stetaan f)ätä, 
fJötöö . Zarfat ja monipuofijet föiinnöt 1ianfitaan. Zoi• 
nrinta fuu11niteffaan Iaajapcräifeffi. ';lsaijon on faatu 
1111ortn ja roanljempaaföt roöfci.i mufoan . Uifopuoii11en 
rofe11nc 11i.iiJttöö ennen pitföii fauniiita, tuieroaifuu.s 
Iupaaroafta . - Z110.sfa faife.sfa on fuitenföt o!Iut niin 
paljon inIJimifii.stä ja flJIJtJtniiföi.stä, ettei fc fJtJl1lÖÖ en, 
nu0ta roa.staif uuteen niiIJben. ';lseru.sta ei ofefoan ftJ · 
111iiiin fairoettu. S'l'uiutuffia ei ofe tarfoin Ia.sfettu . ®aI• 
mi§tclu rufouff e.sf a &jerrnn fa .sroojen ebe.sjö on iöä11lJt. 
ITTcutuoa ei oic IJffJciäftii hJflJtt\J. Q:i ole raamatun f a• 
11an ja 0Hmaian tatJDon mul'aan neurooteftu cifö pi.ii.i• 
tetttJ afioita iärje.steiti:ie.sfö. ~ieföpä on jäi:int)t fJuo• 
mioonottamatta ne 1iengeIIifet ebelfl:)ttJff etföt, joista fttl• 
laein paiffofunnaIIa fuure.sf a möi:irö.sfö rii.p.puu fl:is• 
tiifäten toimintojen laajuus. 

00 fun näin ebeUt)ttJffiä puuttuu f uurif uuntaif em, 
maUe fri.stiflif eUe nuorif ott)ö!Ie, f euroa ennen .pitföä 
f urfutertaroa tal'atairoi. &juroituffia ja IJleenfi.i maifmaa 
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rafaföama aincfi - oifoot jo[Jtajia tai jii[eniä - fafr 
[cc f;iijaHecn, mutta marmaföi ,poi5. Dfimat I;etfen 
111ufana tomericfämiitt, maifrnaIIifitcn I;arraföuföcn, 
afian uutuuben 1). 111. [imu[ eiffojen muof[i. ~1111 totuu• 
bcn ebefifä tuli malintaIJetfi: Dnfo ~eef ufi raffaam,pi 
fuin f uruttomat tJ,f,tämät; onfo itf enfäfieltiimä nuoriio• 
tlJÖ foIIiim,pi fuin maifmailif uubeIIa fefoitettu - IJc 
1.1afJcnimat,, fJc ,poifituimat. 

~iiicIIe jööneiföii f)aja-aincf[iföa on ]ittc t;ritdtömi:i 
11u1obofi taa tobcifi f, ta 11i111c11fi.i armoifi ta fri§tiIIi§tö tJIJ· 
biW;föö. S'rtJft;tiiön jof;tajilta u§foa ja förfimöIIift;t;ttö, 
futt ]iten h1Ic1uat tobeilifct cbcfft;tt;ffet nöft;miin tuon 
ttJÖn f uf;tcen. 2fmuffi on f aatatua I;ifjaifia ja nöt;riö 
ai11ef[ia, joita mailma .pitöii tt;I;mini.i, mutta joita fui • 
tenföt &jerra luoi ja taf)too tt;öfl iöön fötJttöö. 

\j:st)l;ön &jengcn maifutuff en afaif ct, Iatif en 11f, fo _f,f a 
llfctrnt, omat fittcfin ,).,adJaimtiia ief'i.i afiain f;oibo t [a 
dtii jö[e11it1ö offcn. 0ofi tia otettaifiin tömi.i tiuoii tar• 
foin aina IJ11omioon. '.'.toi[inaan fuitcnfin fotjota011 
main 11Ifo11ai fi ta afemaa, Iaf;jaffoiiuutta, frnruföeiutai• 
foa j. 11. c., h111 cfim. jol;itofu11taa ja jof;tajia friföiIIi • 
[iHe t;f;biföt;f[iIIe maiitaan. ITTiin,).,ö ,).,rofrta 6amuelföt 
ercfJitJi ajattelemaan 0i[ai11 manf;immaföa 1Jojaföa 
Q:fia6iföa: ,,fillarmaan täfi fä 011 &jcrran cbefi [ä fJöncn 
moibcft11nfa", fon oli faatama jof;taja 0 fl raciiHc. Wlut• 
ta &jcrra [anoi: ,,1.tlö fat[o f)änen muotoan[a öföfö 
[uurto fofoanfa, fiIIö mini.i olen fJt;fjänntJt I;önet" . 6iI 0 

fö 0umaia ei fat[o [itö, mitö if)minen fot[oo; H;minen 
fat[oo 11Ifom1.1otoon, mutta &jerra fat[oo [t;bämeen", 1 
6am. 16: 6-8. 

~otfa omat &jerran maiitf emia, ne omat oifeaHa .pai• 
faIIaan f;i.ittcn tt;öfi [i.iön. 6iunauf[en l1lirrat .pöä[eroöt 

• 
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TJeibön fouttaan luaifuttamaan. &je mtJÖf, nöt;rh;möt 
ma11IJe111,µainfin if;miföcn a1)1.1a ja ncumoa f;tJluöffccn 
föt;tförnäön. 0a 11iiförin tarmitaan friföiIIi[e§[i.i nuo• 
ri[otJtö§fi.i. '.'.tcrmccIIinen muoromaifutufi ja föfJeincn 
f ufJbe ,piföi[i maf!ita nuoremman ja manf1cmman aincf• 
[en tuöiiIIö . ~ ofcmufi o[oittaa ettei oie fJtJluöf[i tuo 
iiiirimmöincn eroittehqJtJrfimlJ-5 : \13itöä antaa nuorten 
mwrina toimia tJf[if[een ja crif[een a[iainia fJoitami• 
[efi f a. 

fillil,pittömiii ja nöt;rii.i ai11effia ,pitöi[i faaba fri fi• 
tiIIiföen t;I;bi fi tt;föemme jofJtofuntiitt. fillaiffa,l.ia fJcifö 
ronin m11utamafin on, fun omat fJcrönncifö ja u?ifoon 
tulkita, omaamat f;e foofifn ,µiti.imän moirnan ja tuai• 
futtamat rafcntaluafi ti. Q:ifö jöfe11iöföiin tuTt\i aihlan 
f umrna?, \a foota . 

0l1 f> fin itJÖ ebifötJtJ I;iijaIIcen, on htitcnfin toimori• 
fo§ta alJertaa t,ienenfin joufon fan§[a, fun fe cbefi jofi• 
fain möi.irin nöt;tföt;ttJtJ ufifoIIi[effi t;ljbi>SttJffC11 ,).1crinat• 
tciffc ja 1JlJrtii eroittautumaan [iitä maiiman mcnoföa, 
jo§ta atioföoii maroittaa, ~1oom. 12: 2. \jsarem,µi on 
fof)icö taimaitamaan ,pienen ja luafomcrn joufon fan?,, 
fa, fuin fuuren ja fJuifentciemaifen. 0a on IuonnoIIi , 
f cmt,aa, että ufi fondörnön [ifäinen moima [ oa möfJitcf• 
Ien Tuoba uifonaifct muobot, fuin ettö on fauni fi , mutta 
tccnnöincn jörjeföt;fi muoto, jonfa totcuttamifee1, tJTJbi ?,, 
itJffcffö miefo 1)uuttuu cfomöi.i ja luoimia. <5icmcncG• 
fö fo{;mi nou[ee, fi,pinäfitö tuli ftJtitJIJ . 

ff lffi. s=r a m a. 



iluutamia piirteitä krhdillisenfä uunri.an-
1!tii.afä 1.Kaleum.a.aa. 

S'r1111 maa11miiiciiiä f)aluaa faaba fabon .):JeIIo:3taatt, 
tötJtlJiJ fJäncn fcfö rtJimää että f)uoieif a fJoitaa ja iuarjcIIa 
IaifJtia uifo.):JuoicHa tulemia maaroja ma:3taan, joita aina 
on faifirta .):Juomta uIJfaama:3f a. 

S'rri :3tiifincn 11.uorif ott)ö on ~crran fJentoien taimien 
marjcfcmifl ta niirtä foififta ,puoiiita uf)foatuiita maa• 
rnifta, jtitfo fö11ii u:3fottomuubcn aifona aina taIJtomat 
c•Wii1 jumaiaHif en miijan maimi:3tumi:3ta . 

~t1ibaffec11 foaba fuojaa fanotuiita maaroiita, ,peru:3ti 
S'rakman f curafunrnm frjfö iIIiftJtJttä fJorraföamo nuorif o 
jcuran miime maaii:3fuu:3fa, joIIe annettiin nimeffi : 
,, S'rafetuan S"fr i:3ti1Iinen 91uorifofeura Sl'oitto". 

~ ufin Sl'oittu•f cura aifoi fJt)min tuaatimattomana, jo:3• 
ta ft)tJ :3tä feurahmnan roifJoIIif et .):Jitimät roarmana ajiona 
f curan aifoif en fuoieman, mutta roaföoin näitä toimeita 
un Sl'oitto of ottautunut f)t)minfin eiinmoi,paifeffi. ~äIIä 
f euraIIa onl'in tobeIIa uiman erinomainen elämän maIJ• 
boIIif uu:3, fiIIä fen eiinmoimana on itf e 0eefu:3 fui :3tu:3 . 

Sl'oiton toiminta on f)t)min moni.):J110Iinen ja fiitä jof), 
tuu etti.'t f e on mt)Ö:3 marfin milfo:3. ®'eura:3 \a toimii nlJ• 
ftJi.1i.111 f cfafooro, nai:3fuoro, fmartetto, otfc:3teri ja föfi • 
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tlJöfeura. :.toimintaa olemme foittaneet faaba niin 1110• 
nitmoiifeffi fentäfJbcn, että foifiIIe f eura11 jäf eniUe Ii.ilJ• 
tlJifi fgliin ja f opimaa tel)tämää. 

®'euro on eb ifögngt iföänfä näfJben erittäin l)gmin. 
\OfJjelmafofouff et, joita on toimeenpantu jofa fuufoufi, 
omat oUeet f angen armoffoita ja fifälti.iriffaita. ®'if. 
mäffä ei ole 0Uc11faan tiibettlJ ral)afgfgmlJffiLi, mutta paf, 
joo enemmLin nuorifon fa§tuatufögi.itä ijäiftJlJtfö marten. 
Zarfoitu§ fii§ ei fuinfaan ole l)afpa. 

<Seuran jLif enfufu menee ngttJään toifeUe fabaHe, 
mutta mielii oiifi toimon moran. ®'uofoon elämän &;;,er, 
ra apuanf a, etfö Sroitto•f euro f aifi rau{Ja§f a toimia ~u• 
mafan hmniaffi ja nuorten · jopa manfJainfin fieiujen 
autuubeffi. 

91. Sr. 

1.Jic1u \sinfnntiin fcuraf111111an ripl,lifouh11t11oriio 1916. 

llsknupuqhintuknrtt muintrlma. 400-wun
tin rirnmwunhrtt jnfyhnnta. 

Zömä muofi, jona Ieifotaan 1917, on fiinä fu{Jtee§fa 
erifainen muita 1u11oiia, että nlJt on fuiunut 400 muotia 
u§fonpufJbiföuffen aifomif e§ta. \011t7a f en muoffi pai• 
foffaan, että jo{Jbamme mieliimme muutamia pääpiir• 
teitä tuo§ta förfeLi§tä l)i§toriaHife§ta ajanjaff o§ta, ja 
että otamme o,pµiaffemme, mitii fc meiife ot1cttaa. G;nfin 
mui§tamme, että fe oli jo 

Stouluon foiluottu. 

<Siitä a§ti, fun nimettiin l)uomaamaan, että fotooiif en 
firfon piiri§\ä oppi, järjc§tg§ ja elämä ,poiffefimat poi§ 
oi fearta urarta, nimettiin foit1aa111aan forjauffia. ~man• 
fcfijia äfötiä 110ufi tuäärään menetuöä fuuntaa roa§taon 
jo roarfJaifeIIa fc§riajoHa. illctJi.ifJernmin, fun ct1äfoIJoat 
gfJLi fa§roomat, tuietuot tlJlJtlJmLittörntJlJben äänet t#i 
l'u1-tiurJmnmiffi ja rooimoIIii emmiffi. 2)Iei]iLi firfoUi§, 
fofoul'fia .pibetöön ja taIJbotaan j:Ju{Jbiföaa firffo j:Jöän ja 
jäf cnten j:Juofeföa. illcutta näi§\ii gritlJffi§fli ei IJuomata 
mennä afiain gtimeen ja juureen, f entäf)ben ei mgö§ of a• 
ta fötJtää oireita feinoja niiben forjaamif cffi. :;turfJaan 
fri§tifunta obotti niiltä aj:Jua. 
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~uferoat fitten usfontiuIJbistuff en ebeifäföroiiät msif. 
Iif, &ju§ ia 6aroonarofa, fufin aifonaan, ia tcrottamat 
~umafan f anaan tierustumaa O+J+Jia. Wcutta of ittain ei 
ofe aifo roiefi.i ftJ+iftJntJt aatteiffe, ofittain eimät mieIJet, 
fään ofe ft)Hin lujasti raamatun tiofJjaHa, flJetäff een 
f aaba aifoan usrontiuf,Jbistusta. S'raffi f,Jeistä tioftetaan 
rolnioffa, &jus ja 6aroonarofa. Wcutta fifloin fun mii, 
mcmainittn färf ii marttt)t)rifuofeman, ~forenfifif a, ~ta, 
fiasfa, on ~umaiaifa jo miefi afian toi111itta111i1een. &ji.i1t 
jo 14 rouotifena af,Jertefee foufantienföiä luafmiföual\ 
feen tulemiin MJtämiinfä, joitta ei fJi.ineifä itfeifäiinföän 
tiett)fäi ole roi.ffJintöföän aaltJiföuföa. ~ämä 11uorufai0 

nen ofi 

9Jcortti Etttljcr . 

.s)iin on ftJnttJnlJt @:isfc6cnit fä, 6affanmaaHa, mar, 
rasfuu1t 10 +J. 1483. iillanficmmat ofiroat &jannu DutfJrr 
ja IJiincn maimonfa Wcarforectta, fötJfJäti mtifcii. Shtubcn 
fttufoubcn fufuttua tiojan ftJntt)mif cföi.i fJc muuttilnat 
Wcan§fcföiin. ~fö aifoi foufuttaa 4Jojaföa fafimiefJcn; fcn 
rouorfi fJän fai mcnni.i jo nuorena foufuun, enfin Wcan§, 
feföis fi.i, fitten Wcagbe6urgisfa. iilluonna 1497 Iii.in mem 
@:if enacfJiin, josfa Iämminft)blimminen roulna 1lrfufa 
~otto antoi IJtineIIe af unnon ja ruuan fel'i.i 01otti f,Jöneffc 
öibiHisti.i IJelft)lJttä. iilluonna 1501 nuori fättfJcr tuli 
@:rfurtin t)Iio1,1istoon, josfa IJän IJarjoitti 04Ji11noitaa11 
f uurcfia uutterw.1beIIa. S'rarfi hJuotta mt)ÖfJemmin f1än 
fötJfi t)fiotiiföon firjastosta raamatun ja iioitfi näfJbc§, 
föön niin tiafjon enemmän ~umalan fanaa fuin mifri 
fomaifif ct ctiistofot ja eroanfeiiumit fifi.iifitoät. iilluonnn 
1505 IJtin f uoritti maisterin tutfinnon. 9ctJt ofi rultJet, 

S;iicron\Jmtt!ll e:n1uonnrofo. 
ShtoTlut 1498. 
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tama tutfi111aa11 Iafitici:ldtö, luniffo midi fafaa taLpui 
iumaiuusoppiin . - 53ut(Jerin (Je11gc1Iinc11 ciämi.1 on !Je• 
ränntJt tänä aifona, ja f)än tuntee tunnosf aan 0u1nalan 
luif;an anforuutta. @:'rittäin erään taui:lin aifona (Jä 11 
taifäefec !'omin tusfisf aan. @5iIIoin eräs manf)a pappi 
fof;butti I;äntä ia f anoi: ,,m:afas liaffafaureuff eni, ok 
fJt:Jh:li.'isfä turmasfa; et finä fuoie töf;i.in tautiin . ~umafo 
tafJtoo mielä te(Jbö finusta f uurcn mieI;en." S'ruinfo ia• 
fosti toteutuimatfoan nämät fanat tufeluaif uubesf a ! 

Buo~tari~f n•ofo. 

5311tfJcr luuli tcfcmönfä 0umafaffc crittöin otoIIije11 
tt)ön mencmäffö luostariin. S'run crös fJönrn fJtJtrö t:J t fo 
luönfö oli öffiö fuoUut ia tämän Iifäffi f)i.111 mäI;ön mtJÖ 0 

fJcmmin, fcföffo m. 1505, joutui raiuifman fäfiin löfieifa 
(frfurtia, Iaufui lJön fJäbi.1sfi.1ön lupauffc11: ,,muta, rafa0 
pt)f)i.1 ~fltna WHnö ruj.1can rnunfiffi." 0 0 f)ön meni 
Iuo§tariin, jofo ofi fuufuma augustiinolais,h:Jefjcsfun, 
taan. .\)Ön oli uf\ foifinen munffi, jofo noui:latti tunnon• 
tarfoföi Iuoföarin fäi.intöjä, fefä toimitti fJaimi111pia os• 
forcita luostarin iäf eneni.1. 6ieiun raufJaa fJän ei hti• 
tcnfoan f aanut näistä. S'run !Jän oii foluisf a tunnonafJ• 
biföuffif\ f a, f ai (Jön fof)butusta luostarin fcnraaiimifoa, 
riofta @5taupitfiita, jofa neumoi f;äntä fotf 01110011 Srrit• 
tuffen fomintofuoiemaan, jofo oli fJöncn f)t;mäffecn tapafJ• 
tunut. \jsafjon meditfemä oli mtJÖs erföin iöffään mun• 
fin antama miittaus apostoiif en usfontunnustuffen fau, 
f eef een: "Wcinä usfon ftJntein anteefjiantamuff en." 
,,@5e on 0umafa11 fösft), että usfomme, että ft:Jmtit omat 
annetut anteeffi". 9cäistä Io fJbuttamista fef)oturfiföa 
affoi uufi maio io foittaci fJänen ft;i:lömmccnfä. S'ruiten• 

Wfortti ~utricr. 
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fin fJän f ai mieiä uf eina muofina fofea cpätoimon fJ etfiö, 
funne.s raamatun f ano: ,,lillanfJur.sfa.s ciöä u.sfo .sta" mii• 
mcin f eimitti fJäncHe u.sfon n1anfJur.Bfoubcn. Z§a utfon• 
manIJur.Bfau.B tuli tästä fäIJin ,\3utfJeriUe foifen fri .Btiifi• 
f en opin re.Bfuföarfi ja peru.Bopirfi. 

Uefon~uljbi~htff en afht. 

lilluonna 1507 ,\3uttJer miIJittiin papiffi, a.stucn tiifJiin 
roirfaan t:,Jföämänfä @5taupit[in fef,Jotuf[eföa. i)Jhmffi• 
funtanf a päätöf[en ja inaaiiruf,Jtina.s IT;rebrifin futf un 
jof,Jbo.sta tuli ,13utIJerin mennä lillittenliergin Iuo.stariin. 
~ääffä oli näet alotettu tJiiopi.s to jo muonna 1502. fätt • 
IJedin joutui näin t:,Jiiopiföon nuorempien opettajien 
jouffoon. 2Huf[i IJänen tufi Iuennoiba 2friföoteieen fifo• 
[ofiia.Bta ; mutta lJönen oma mieienfö ifömöi tcoiogiiaa. 

~ötfeö ,13utIJetin maföaifen elämön MJihJff eIIe oli fJö• 
ncn matfanf a !Jroomaan, jonfa fJön tefi munffifuntanfa 
afioiUa Iopuifa muotia 1511 ja aifu+1UoieIIa \nuotta 
1512. ~iiIIö matfaIIa f,Jön nc1et oppi nöfemi.1ön, ettei 
,,.pt:Jf,Jö 91ooma" oifutfoan niin pt:J!Jö, fuin fJön oli mie• 
Ie.s[äön fumiteIIut . \l3aljon oli fieifo epöfofJtia ja pafJci• 
ta fJtt0mattami.sfa. ,13utIJeriIIe tämö matfo ofi miclui• 
nen, fiflä paljon anteita fai fellaifeföa matfo.sta ofaf\ 
fecn. S'ruitenfin mui.Btui tällä matfalla mtJö.Bfi n f,Jänen 
miefeenfä t:,JIJÖ moimalfif emmin raamatunfouf e: ,,lillan• 
!Jur.Bfa.B elää u.sl'o .sta", jofa tänä aifana tefi tt:,Jötä !Jä· 
nen ft:Jbämme.Bfään pää.Btäf[een fieIIö moitolfe. \lsafion 
tobelliföa etua f,Jän f ai tä.Btä matfa.sta, maiUa toifella 
tamalfa. 

,\3uoföarimelje.sfunnan funniaa fiimöIIä pitäen maati 
6t011pit§ ,\3uHJerin ottamaan ma.Btaan jumafuu.Bopin 
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toIJtorin ariuon ja miIJfimt:Jff en. ~obelfif uubc.Bf a oli tä, 
mä tart1ceIIinen ,\3utf,Jerin toimon toteuttamif effi, että f,Jän 
f aifi luennoi§[ aan opettaa plJIJÖÖ raamattua. @5e tapafJ• 
tui m. 1512. ~ä.stä ,\3utfJer fanoi ufein mtJöfJemmin: 
,,Wcinut futfuttiin ja pafotettiin ottamaan maföaan tofJ• 
torin ariuo ilman fiitteiemi.Btä, f ufo.Bta fuuiiaif uubeföa. 
Wcinut maabittiin ottamaan mafäaan tämä armo, niin 
mlJÖ§ mafuuttamaan ja lupaamaan opettamani foifrein 
folicinta \lst:JfJäii 9raamattua mHµittömä .Bti- ja refJellif e§• 
ti." ~öin ,\3uHJcr tuli ~umafon fanan eiämäIIc lärJtecI, 
Ie, joföa !Jön ammenfi itfeIIeen ja muiIIe. @5iinii mt:,Jö .B 
irifö inopin totuubet fJänelfe felmcnimät aifoin fulue.Bf a. 

@:bclfeen on ,\3utf,Jer fuitenföt fitffonfa IJur.Bfo.B poifo, 
jofo ei ajattcfe mitään riitaa fitffonf a fon.Bfa, mieläpä 
pitifri fen poifteuffia ja f,Jeifrouffiafin armo.Bfa. ,\3uoföa, 
rifö i.innötfin faamat olfo miefo maIJma.Bfa raufJa.sfn. 
0n+1a ,\3utfJcr 11 Iuo.Btarin mifoarionafin (muobc.Bta 
1515) ja maimoo tatfa.Bti niiben fäöntö jen noubatta, 
mi.Bta. Wcutta f aarnaajanafin !Jän toimii fuureUa uut• 
ternubeIIa, famoin t:J ffitt:Jife.Bfä fieiunf,Joibo .sia. ~ämä 
miimerfimainittu toimi antoiföt f,Jänelle Iifimmön ai• 
fJeen fiiIJen tefoon, jota pibetään u.BfonpufJbifö uff en al, 
funa, nimiitöin 95 mäitö.Bfoufeenf a naufoamif een lillit• 
tcnlicrgin linnanfitfon omelfe lofofuun 31 p. 1517. 
~ii~fo toiminnaföa fef,Jo tan lufij an ottamaan läfJcrnpää 
fclfon fufcmaIIa tö.Bfä folcnteri .Bfamme fiiuulla 26 alfa, 
man firjoiturf en. \l3aamin toimeen+1anema mmcfouppa 
f e oli, jofo IJäiritfi fomin paf,Join f,Ji.1nen fieiunfJoitott:,JÖ• 
tänfä, jonfo lnuoffi fJi.111 firjoitti mäitö .Blaufeenfa, jotta 
afia tulif i f efmiteilJffi. 53utf,Jerin elämän fofemu.B oli f,Jä , 
nefie fclmittäntJt tämän ft:Jft:Jmt:Jff en. @5en muoffi fJän ei 
moinut 1uaitiolle11 fitö ft:Jrjöt:,Jttää. ~umafo toeti maiitfe• 
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maanfa mieföä moimaififetti affamaan f uurto ±lJÖfö, 
jonfa laajuutta ei .53uHJer nt)tföän miefä moinut näfJbä. 
~iefä .pari m'ltotta mtJöfJemmin f)än toimoi, että firfon 
jofJtamat miefJet .panijimat toimeen u§fort):JufJb i.stuf\ en. 

SMmc mcdiffistii fojoo. 

,,~aifenemi\ en aifa on mennlJt ja pufJumifen aifo on 
tuilut", näin· .53utfJcr ajatteli muonna 1520 ja niin fJän 
mlJÖ§ firjoitti, filfö föfon miefJiltä ei näftJntJt tufeman 
u§fonp11f)bi§h1föa. 00 .53uHJer föjoitti fofme firjaista, 
joifla oli nopea meneffi. ITTe Iemittimät u§fonpufJbiföus• 
aatteita Iaajaffe. @:nfjmmäinen oli firjanen ,,@3affan 
fanian frifö iflif eIIe aateiiföoHe IJengefiif en fääbtJn pa• 
rantamifeföa" . :itäsfä firjafe.sfaan IJän maatii E5affan 
aatelistoa toimeenpanemaan lJieifen firfoUisfofouff en, 
josf a paamiHifiIIe määrinl'ätJtöffiife i1a11taifiin f uffu. 
.53utfJer fJaiufi tefJbä täffe toimomaffeen fofouff eHe muu• 
tornia .parannusdJbotuffia; ja niitä fJön cfittää täsfä 
firjasfa. @:fjttJffiä on fofonaista 27. ~aamin fi?Jfomi• 
fi ?Jta on tcfJtämä loppu; toimio retfct omat fieflettätnät ; 
pat1pien .pafoifinen nairnattomm1§ on .poistettal'ua ; fö . 
foja jufJiapäilniä mäfJenncttäinä ; Q3öömiföifiUe (f)u.sfi • 
IaifiHc) lnaabitaan oifeutta ; fouhtt ja lJiiopistot tulee 
jifrje?Jtäii uubcstaan. Wct)ösfin juot1poutta ja ammatti• 
f)aurcutta mustaan maabitaan lujiin toiment1itcifiin. 

:itoifen firjan nimi oli ,,%Clfufoitto firfon fiaotJlonia• 
Iaif e?Jta manfeube?Jta". :itä§fii firja ?J \a fJän Iaufuu muun 
mua§f a, että paamiu.s, tuo uufi Q3aafieli, on micnt)t &)er• 
ran f aframentit furjaan manfeuteen. :itofin fe on ma?J• 
±en raamattua Iifä1111t)t faframenttien Iumun f eitfemäffi, 
maiffo &)erran af ettamia f aframenttejä ei ofefoan fuin 

, 
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folme, nimittäin f a s t e, &) e r r a n e fJ t o o r r i n e n 
ja p a r a n n u s, joi?Jta ei miimeffimainittua oifcastaan 
moi Iufea f aframen±iffi, fosfa tiinä ei ole uifonai?Jta 
rnerffiä. S"ras±e ja &)erran efJtoofiinen omat aiman ftJI· 
Iiff i. 

S"roimas firja oli ,,S"rri.stitt)n if)mif en mapaubesta". 
.53utrJer tafJtoo täs fä firjas \ aan fumo±a niiben mäitteet, 
jotfo \ anolnat, että ot1pi friföittJn mapaubeföa fJeifontaa 
fimctJttä ja jofJfoa maIIattomuutecn. ITTäiIIä foimefia 
föja\ efia, jotfo Iemifimöt juurella nopeubeHa, oli \ uuri 
maifutus ®af\ an fonf aan ja \ en aatelisto on. 

'.!ofoifin 3umnfon f annan. 

0 0 nuoruubes\ aan .53utfJer lJenges\ään rafoföi Z§uma• 
Ton janoa. @3uuri oii lJänen ilon\a, fun IJän Gfrfurtin 
tJiiot1iston firjastosfa IölJ\i raamatun. Gfrittäinfin ju• 
maiuusopin tof)torina fJän .piti meimoili\uutenaan \eiit• 
föi.1 raamattua. S"ruta enemmän \ittemmin taistelu jat• 
fuu, usfontmfJbiföuff en fefJittt)esfä, fitä f uurem.pi armo 
annetaan raamatuife. ~iimein näIJbään tarpceIIif er\i 
fäi.intää tuo foIIi sarlnoinen firja fon\an fieMie f uora§, 
taan aHuticiistö, fJeimasta ja freifosta. @3uurcffi 
amuff i oTi \e, etfö näiben fieltcn tutfiminen oli \itä ert• 

11cn fJeräun~t cfoon f)umanis rnin foutta . 0- SrcudJiin 
toimitti fJeprean tieliopin, jonfo amuIIa moitiin pi.iäföä 
tömi.in fielen tuntemi\een. @:ra§mus ffiotterbamifoincn 
taa§ toimitti freifonfieiif en Uuben te.stamentin tef.stin 
painosta . $täten pääföiin affufiefön fä\iffi ja moHiin 
föi.intöö raamattu 11äisfö fielisfö. 00 niin lJlJmän föän, 
nöf\en .53utlJer t)stämineen toimitti, että f e nlJt miciä on 
\af\afoisten raamattuna. Uufi $testamentti · painettiin 
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jo 1nuom1a 1522, fofo raamattu 1uuo1ma 1534. -- ~luot• 
fi sf a f antiin Uufi $testamentti 1uuonna 1526 ja )ffianf)a 
$testamentti ltJ. 1534. ®uomen fieiellä ,\Jainettiin 21g, 
rifolan Uufi $testamentti rouomrn 1548; fofo raamattu 
roasta ro. 1642. 

\)3tJfJätt raamatun of)jeeUinen arroo on usfon,\Ju{Jbis, 
tuff en ,, muobollinen ,\Jeruste". 

i\utf)cr Iujnnn ~umnfnn f nnnfif n. 

9,iinfuin 2u±f)er oli ±aistefun alfanut, niin fJän f ai 
mt)ös f ei,oa enfimmäif enä taistelun tuiesfa. 2ei,\J3igisfö 
fJän ltJi.iittcllJsfään toIJtori lifcl'iä roaföaan. ltJ. 1519 ltJe, 
tofi lJffin raamattuun, l'umoten fatoolif en fitfon f)adJa• 
uj.,j.1eja. Za,\J,\Jiotaan ei lifcf ltJoinut f)iijaileen f ulaitaa, 
ruoan meni ~roomaan roaatimaan ,\Jaaroin ,\Janna,juiitl, 
tutin 2uHJcria ltJastaan. 2o,\Jurta fc tuiifin. \)3aaltJi 
2eo X, jofa ofi enfin arroeHut, että 2uffJerin roäitötllau, 
f ect oiiroat juo,\Jtmeen munfin firjoittamat, josta fJön ei 
aifonut ,\Jaljon luhta ,\Jitää, näl'i Io,\Juita tar,\JeeHif effi 
juiitltaa niiben föjoittajan fidonfirouffeen. ®aatuaan 
fitfonfitousföjeen 2utrJer taas tel'ee ro{Jfean teon. &jä, 
11ctt l'irjojaan ofi jo lJaaroin fösft)stä ,\Joitettu. Zämi.1n 
11rnoffi fJän fatfoo f oltJeiijaal'fi ,\Jolttaa ,\JaaltJin firoutll'ir• 
jcctt t)nnä fanoonifen _lain, jofa ~uo{fi ,\Jaaroin föfon jär, 
jcBtlJföä. Zi.1mä ,\Joittaminen ta,\JafJtui )ffiittenbergin ,\Jor, 
tin uifo,\JuofeIIa, meifoifen ,\Jrofesf orien ja t)Iio,\J,\Jifotl±en 
jo ufon Iäsnäoffesf a. ZäHä taroaIIa 2utf)er f um i±feI, 
tään maf)boIIifuuben ,\Jafota enää ,\Jaaluin föfon f)eI, 
maan. Wcutta muistettaroa on, että firffo oli enfin erot, 
tanut fJänet tJfJtet)bestään, tafJtomatta fuuIIa ebes fofJ• 
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tuuirifim+iiafaan lnaatimuffia ,\Jarannusten to imeen.\.)ane, 
mifesta. 

.41'un .\.)aaroin j.1an11aföje ei estänt)t 2utfJcria toimi, 
musta, tafJbottiin f aaba roaftiofitous toimeen. ®entäfJ• 
ben 2utf)er fJaastettiin )ffiormfin ltJartio,\JäiltJiHe fe1uääIIä 
ltJ. 1521 roastaamaan afiasfaan. Sfeifari ~aario V 
antoi {JäneHe f uojelusföjeen; mutta matfa ei fittenfään 
oIIut ltJaaraton. \)3elföämöttä 2utrJer fui±enhn f aa,\Juu 
finne ja antaa feifarin ja rufJtinasten ebesfä fJorjumat, 
toman tobistuff enfa. ,,Wcitään en ltJoi enfö taf)bo ,\Jeruut, 
taa, fo tlfa on roaaraififöa ja e,\Järef)eUistä MJbä 1uastoin 
omaatuntoanfa". .41'e if arin f)i.111 iofin ei f aanut föänttJ , 
mää n; mutta uf eat tufJtinaat uliroat täföä IäfJtien IJä· 
nen ,\JuoieUaan. 2utf)er itf e tunfi nt)t, että !J i.1n toimi 
firfon uubistamif effi. )ffiartiofitou§ f eu,rafi; mutta 
maariruf)tinaanfa toimesta tuietlin {Ji.1net .pafuumatfofia 
)ffiartburgin linnaan, josfa fJän oli roajaan hluobcn ino, 
jaBf a, firjoittaen förfeiti.1 tcoffia; nöiTiö fJön ebiföi .pal• 
jon 11Bfon,\Ju{Jbi5tuföa. 

Stnnf 1111 o~ctufi. 

SftJHä 2utf)er tunfi fanf on f udean tilan, htn fiirä 1110 , 

nesti ei oIIut tietoa fri stinusfon aaffofisiafoan. 0 a 
tJ{Jä enemmän f)än fitä o,\J,\Ji tuntemaan tarfoföusmat, 
foiIIa. ®entäf)ben fJän ,piti a{Jferaföi f)uoita fonian o,\Jet, 
tamif esta. )ffiittenbergisfä IJän 1aarnafi af)fcra§ti. 9Rut, 
ta efoifem,piä ltJarten f)än firjoitti laajat faarnafirjanfa, 
firffo . ja f)uone,,pos±Ufanf a, leroitfoäff een täten Iaajem, 
maUe raamatun tuntemusta. ~ä~tännölfif e~±i fJÖn ,\Jiti 
IlJfJlJifo ja ,paiaroia f aarnoja; mutta faarnafirjoif)inf a 
fJiln firjoitti ,\Jitföt, fosfo f)ön tafJtoi afiat efittifö f ciffo. 
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,pcräif e§ti ja fonfantajuifeföi. 53ul'emattomia muita fö , 
joja fiin firjoitti fonfaa martcn, joiföa cfimerffinci mai, 
nittafoon IJönen It;f)em,pi ja ,pitempi f ciitlJff enfci @aiata, 
Iai§e,piföoiaan. ®aarnan tar,pediif uutta IJön teroitti 
mt)Ö-5 ,pa,peiUe; mutta maroitti fJeifötin ,pitiimöföä Iiian 
,pitföi faarnoja, jotteimöt mäftJttäifi fonfaa. &jönen 
f aarna,of)jeenf a oii: ,,~Ha reit,.\)aa?,ti, t,ibä f uu auh ja 
Iot,cta ,pian!" 

)ffiaafiruf)tinaan mäörfoJff eföä tef)tiin tarfo§h1§111atfo , 
ja fJcinen ruf)tina§funna§f aan muofina 1527 ja 1528. 
'.itci(fo retMfä f)ön näl'i fuuren furfeuben: ,,WfJteifdfö 
fonf afia, marfinfoan maaiaifiHa, ja uf eimmUia firffo , 
lJerroiIIafoan ei oIIut möf)intäföän tietoa friföino,piföa." 
9cöin lJcin tobifäaa )ffiöfJÖn fotfismuff en efit,u(Jee~ia. 
®iffoin f)ön rirjoitti 0fomman fotfi§muffenfa föffof)er , 
roju tuarten ja \)sienemmän fotfi§nmffenfa fonfaa tuar, 
ten, etcnfin nuorta fonf aa marten, että ,perfJeen ifät ien 
fJciHe lJffinl'ertaif§ti ot,ettaifimat. ®en muoffi (uteeri, 
Iainen firffo panee erittJif efäi f uuren ,painon fmtf an o,pe, 
tuff eHc. '.itö§fö 011 mt)Öfl jof)tunut, etfö f aarna(Ia 011 
ctcmii afcma IttteerHuif en föfon jumaiant,aimclul'fif,f a. 

6oor11omic{ltc11 luchuoflif uu{l r,onffio o,l.J,l.Jio. 

{:tbeIIifefää f euraa f erin, että f aarnamieföen tuiee 
IJanfl'ia itf eifeen o,pt,ia. S'roflfo o,pettajan tulee o,pettaa 
fonfaa tuntemaan jumaiaHiflta totuutta, on Iuteeriiai, 
nen föffomme antanut armon fouluiHe ja t)Iio,pifäoiffe, 
f euraten tä§fäfin 53utf)erin antamaa efimerl'fiä. Drifi 
f uuri eref)bt)fl, jo§ Iuufifi, että 53utf)er maföuflti o,p,pia. 
\)säinmafäoin 5:.\utf)er fef)otti ,pa,).1irfi aifomia 0,).1,pimaan 
afJfcraföi fieiiö, latinaa, fJe,preaa ja freiffoa, jotta fit , 
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tcn tnoifimat oifcin tutf:ia ,piJfJÖÖ raamattua ail'ufieieilä, 
niin rntJÖ{l firl'foi\öin firjoituf\ia. 0umaian &,:,enri roai, 
futtaa f anan foutta, ja usfoIIi\eIIe raamatuntutl'ijaIIe 
0umaia amaa totuutenf a maion. ®urfeafäi 53uHJet ma, 
Htti pappien taitamattomuutta aifonaan. minoa{ltaan 
parfJaita jumaluu{lopiIIifia firjoia 011 luettama. ,,53ufe, 
minen tefee oppineeffi ja f en li\öffi IJur{lfoal'fi". ®tJt)5• 
tö luaatii friföiIIinen föUo feurcduntain fJoitajiita for, 
fcata oppia, unoIJtamatta fuitenfoan, etfö IJeibän tulee 
famaUa oifa S'rri?,tuff en fcuraajia . 

S'ratf a(Jtafoamme nlJt Io,\.ntffi, mitfö otuat t1ööafiaUi, 
fimmat 

lt{lfon,l.Juf)hi{ltuff en f)chef mät. 

Usfon.puIJbi§tajut, tdJtt)öön tt)önfö, ,).1ää\iroät htfitt b 
poonf a aifanaan. 53utIJer fuoli f)dmifuuHa m. 154G, ja 
WManl'ton, 53utIJcrin lJstömä ja tlJötomeri, fuoii 15G0. 
®meitfin u{lfon,\.mfJbistaja 3mingii ruori 1531 ja S'raI, 
min fuoii 15G4. Wcutta IJeibän tt)önfä jatfui t)gÖ cbcI, 
Ieen. {:tfi ,i\ämme omat meiUe jöttöneet ttJönfä IJebefmät. 
Slaamattu on meiHe foiföie atnattu, ma.paaföi ammen, 
taaffemme ijanfoirl'if en elämän IafJjoja. WctJösföt f en 
piiötotuu{l, tuanIJur{lfouttaminen u{lfon foutta ~ee\uf. 
fcen S'rriföuff een, on meiHe annettu. 0mantunnonma, 
,).1au{l, että faamme t1aitueUa 01nnalaa mapaa{lti flJböm, 
memme IJafun mufoan. Sl riföiIIinen f aamu, jota tulee 
feurafunni§f amme fJoitaa .pt)fJäföi ja fötJttäö usl'oliif em, 
min l'uin moneföi on tapana. Wceiifä on jumaianpafme, 
fu,5 omana öibinfiefeffömme, ja ~erran f aframentit jae, 
taan S'rriföuffen a\ctuff en mufoan; &jerran .pt)(Jci eljtooI, 
Iin en &jcrran omain f annin mufaan mofemmisf a muo, 

G 
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ijiilipi,i WMnnfton. 

boisfa. @3aframentit 011 ~umalan f anan mufaa11 rajoitet• 
tu faf)berfi. ~ofi11 .53utf)er ja WManfton fäift)ttituät fö1Jin 
foimantena f aframenttina, mutta famaIIa IJuomautet• 
tiin, ettei f e oie tuarfinainen f aframentti, fosfa filiä ei 
ofe uifonaista merl'fiä. .53uteerHainen föffo 011 maan 
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oIIut jofJbo11mufainen, jättäesfään ri1:>in 1:>o i§ f aframe11t• 
tien joufoföa. Wcutta ri1:>iIIä on oma tärl'eä merföt)t• 
f enfä f eurafunnan f ieiunfJoibon 1:>iiri§fä, roaiffei f e ole• 
foan f aframentti. 

S'rät)ttäföämme u§fon1:>uf)Mföuff en foutta ~umaiaita 
f aamiamme lafJjoja u§fo!Iif uubeIIa ! ~ättäföämme ne 
ji.'tU:eföifiliemme ~umalan f anan mufoifina ! 

~- S'r. 91. 



~turakutttnitt tttirkailijninta. 

®'eurafontatt)ösfä !juomaa aion oloon fiIToin täfiöin 
11:JidJeitä. Czifö!1än f e miföän iljme ofefaan, onfJan f eu• 
rahmta inIJimilHnen laitos. ?lliarfinl'in tääilä g(meri• 
fasf a riippuu uf easti feurafuntaelämän lJengeHiftJtJs 
fuuresf a määräsfä f iitä, minfölaif ia UJmifiä otuat 11:Jir• 
faiiijat feurafunna§fa. 

ITT-e, jotfa roiijeleroät ~umalan ptJfiiä fanaa aljferaföi 
ja plJLJforoät noubattaa jumaiif uutta efämänfä olJjeena, 
f opiroat rt)Uä 11:Jirfoiljin f eurafunnasf a. ?lliarfinl'in jos 
ljeiifö on roöfJäföän föLJtännöHifiä rt)flJjii. ::t'.äföö ei ole 
pafjo fanottaroaa. 

Wlutta fitten on jouffo feilaifia HJmifiö, jotfa 011:Jat 
11:Jalmiita ottamaan 11:Jirfoja ja toimia f eurafunna§f a 
f en maineen ja funnian toria, mifii fiitä mufa f euraa. 
::tällaif et ifJmifet 011:Jat uf ea§ti rJLJll:Jin luaIIanljimoifia ja 
rosfaita fuljettaa mufana eri afioisf a. &'je föfitteleluät 
afioita maailman 11101111 mufaan. 

Wlutta fe mifö f opii maalimalle, ei aina f 011:Ji feura• 
funnalfe. ®'iifö on fitten aina fJarmia feurafunnan 
afiain IJoibosf a, jos maailmanmielif et luirfailijat 011:Jat 
n1(iärääjinä. ~engeI[if~tJ5 tärfii ja 1tJrj(ifrntt)tJ. ~in :: 
nalle jiiöpi ulfoista Ioiföoa ja 11:Joimaa, mifö fesrit• 
ilJtJ muistiin föjoitetuisfa fäännöisfä ja päötörfisfii. 
Wl'aailmanmieli\tJtJs ilmenee luaifutuffeltaan ft)Imänä 
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tefijänii fääntöjen noubattamifesf a ulfonaif esti ®'ifäi• 
nen fJengen 11:Joima famm11u ja föfosf a föt)nti 11:JälJenee. 
mrmonroälifappakitten föt)ttöön näIJben ptJ\tJtään aitoon 
1uieraina. ~ofainen t)mmärtää, mitä ennen pitföä f Ctt• 

roa, jo§ f eurafuntien 11:JirfailiioifJin näljben ni.iin fötJpi. 
Wle olemme faiffi ostetut &'jerraUe tJ!jtä faIIiifi ta lJin• 

nosta. <zmmefö me 11:Joi Mään tuomita Mroottomaffi 
fiinä 11:Jirasf a, jofa itf efuUel'in on f attunut ja lJfJi."i 11:Jafi• 
torin f attu11. ~arfoituff emme on 11:Jain 11:lebota fiHJen, 
että 11:J i r a t t u n n o I I i f e s t i j a n ö tJ r tJ lJ b e I I ii 
IJ o i b e t t a i f i i n. 

S'rail'en muun 11:Jajatuuuben ja taitamattomuuben o{Jel• 
1a on meiIIä tJieinen, aill:Jan t)kinen, eriis 9110110 tc1µ0. 
S'run 11:Jirfoja tätJtetään, niin me ferjäämme uf einfin 
jotafin ljenfiiöii 11:Jirfaon. ~ofu 11:Jain efittää nimeii ja 
toinen fannattaa. <SiUoin monesti ferji.iiimäIIä pafoi• 
tetaan a\ianomainen lJenfHö 11:Jirfoan, 11:Jaiffapa fJän 
ofifi \itten fuinfa 11:Ja§tafJafoinen ja f opimatonfin fii• 
ljen. S1'un jofainen painaa 11:Jain pääile niin lopulta on 
pafotettu f uoföumaan. Wliföljän tästä on feurous . 
&'jartuoin f iinä onnistutaan fJt)ll:Jin. ~ofa tuäfif ellä pa• 
fotetaan 11:Jirfaon, eiföfJän ljän mt)ösfin roäfif eIIii fitä 
IJoiba. Czi fufaan ainafaan 11:Joi fJäntä foimata, etteifö 
ljän menettele fiinä oifeuben mufaan. StämäfJän on 
f efll:Ji.iä. 

~ötJttJLJ tori eräs fauni§ ja oifea tapa jofa auttaa 
meitä f uureföi täsfä afiasf a. ?llialjinfo 11:Jain, että tätä 
tapaa niin 11:Jäljän fötJtännösf ii noubatetaan. 

~ämä tapa on fe, että me aina 11:Jafitfifimme f eura• 
htntiemme roirfaiiijat f u I j e t u i I I a I i p 11 i l I a. 
~äUöin ei 11:Jaiitf emi\een 11:Jaifota firoutuaifuttimet. ®'e 
jofo tulee 11:laiituffi tietää, että lJän on tuUut ~idaan 
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t;stätuienfä fonnottomono tuoiituffi. ~ämä tictoif uus 
fostuottoo f)änesfä tueituoIIifuuben tuntoa. @:ifö !Jänen 
tuostustojonf ofoon usfoIIo +iiiroto fJäntä fiifri, että tuir• 
fo oiifi f)änelfe annettu f 0+1imotto1110Ifo totuoffo. ~äf, 
Iainen to+io ottoifi +iois meiltä fen e+iäfof)bon, että mei• 
bän pitäifi ferjätä jo +JlJlJbeUä toifio, jotfo e!Jfö fitä ,pi, 
femmii1 foi+iootuot jo obottotuot. 

Uifonoifen järjestt;ff en jo rouf)on toria oiifi tuoIIai, 
nen menette[!:) fJtJtuin f uototuo. Wceii:län eiämäsfiimme 
011 f eurofuntottJösfäfin +10Ijo11 foIJtia, joita tufifi !Juo, 
leffifesti of)joto MJittt;mään oifeoon fuuntoon! 0um0Ia 
jof)tofoon fef)ittJstämme. 

10-2-16. -le -tui. 

il(otilä4rtyntyö4ön ! 

imitii tJmmfrrretöön fotiföIJeitJsit;öHö ? 9Jlitö f e f ef, 
Iaincn ±tJö. 011 ? 

Wnnomme ~ofJtori 91:. ~- ~eibner'in tuoBtoto: ,,~ oti , 
föIJettJB±tJö on ±tJötä, jota MJbäiin meibön omosf o maa§, 
fomme jo jofo 011 f)ojoHo ofetuien usfontuefjien fefö fc, 
foitetun fonfomme ei ,föfontsten jouffojen feräämisti.'i 
t;IJteen itfefonnottotuiffi feurofunniffi." (~ert. 0. 91. @:. 

&ju11t'in ,,53utrJeron &jome W1isfions", f. 13) . 9?:öemmc 
fristii mäiiriteimästä, että ~otiiiiIJett;föt;ö on firfoIHsto 
tt;ötii IJojoIIa oietuien !Jeimoiaistemme jo tuefjiemme fJlJ • 
tuäffi fJeibä11 tuoittomif eff een föfolfe jo firfon &jerroUe 
0eefuffelfe ~riföuffeHe. ®'e on fiis tärfeätä itJötö, fuu , 
riortuoisto ±tJötii. 6ootomme+10 f anoo: ~otifäfJehJsit;ön 
f uorittomif esto rii+J+JUU fofo ilfmerifon firfon tuletuoi , 
fuus. Wciten föffo tuoi fuorittoo tääfiä tJIJä jotfutuon 
fiirtolaif uuben jo t;IJi.'t fostuotuon teoIIif uuben mooBfo 
~otiföIJehJföt;önfä, f eifoif effi on muobostutuo mtJÖB fir , 
fon tulctuoif uuB jo fcn tuoifuhtBtuoimo tuletuino ai, 
foino. 

~uten foiffi 0um0Ia11 luoltofunnan tt;öfJoorot, niin 
~otiföf)ett;föt;örin juontoa oifunf a &jerron fösft;iföä ja 
oU'ufristiIIif en f eurofunnon toimintototuoiföo. 

6eurofu1111011 &jerro 0eefus ~ristus itfe tefi ~otiföf)e, 
tt;stt;ötä. 0:+iäusfon for+ieen efft;neen 0u1110Ia11 tuoiitun 
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fanf an tiefo§tu§ oli tiainatuana 0ee\ul'f en fgbämeIIä. 
,,illcinä ofen tJ99tän9t foota teitä, niinfuin fona fofoo 
poifianf a fiipeinfä aIIe", toteutui 0eef uff en elämä§iä ja 
itJÖ§fä. 0eef u{l tobeHa ,,tuli omUlenfa". ,,illcutta 1oail'fa 
f)änen omanf a eituät ottaneetfoan &jL-intä tuaföaan", ei, 
1uätfö tuäfittäneetföän &jänen 1Jcilfe tuomaföa tiefoföuf, 
fenfofJja§ta, niin fiitä 1Juolimatta oli &jän uupumaton 
et\imään ,,fobonncita fomtiaita 0§rae1in 1Juonee§\a", 
joibenfa fuoff e &jän oli folJetettg . ®'uuri ofi 0cef uff en 
raffau{l 0umalan tuaiittua fan\aa fofJtaan, jo1Jon itf erin 
htuhti. illcutta tämä raffou{l ei eföäntJt &jäntä mälJim• 
mäifäföän tamaUa rafaföama§ta pafanoita ja auttamaf, 
ta noita rnuffoja, jotfo ,,fuoieman marjon maaflfa macI, 
tumat". 0cef uffeita riitti ral'fautta fefö juutaiaifia että 
pafonoita fof)taan. 

6amai3f a 1Jengei3fä toimimat &jerran aµoföoföfin. &je 
faarnafimat emanMiumia 0eef uff eföa f efö juutafaifiIIc 
että pafanoiUe. illcutta juutafoifj§ta oli olettama. 0e• 
ru\aiem oli olema läf)töfof)tana fofo maaifmaa fö\ittä, 
mL-inc eluanMioimii3tgöUe. illcutta Iäf)töfoIJba§ta 0eru, 
falemiföa oii mtJÖfl eteenpäin mentämä - aina ,,maaif, 
mun ääriin a§ti" . 0eruf olemiin ei faanut pg\ätJttää 
emanfelioimifögötä. (fi, fen piti mennä eteenpäin! 'ijsa, 
fonain tJL-itä muoti fitä . Wcutta IJajaUa eri maiflf a af u, 
tuien juutafoifltcn tuoittaminen etuanfefiumiffe pgfgi fit• 
te fin aina 1Jgmin tärfeänä afiana apo§tolein toiminnaflf a, 
niin että lJe, pafonaHif een foupunfön turtuaan, tamaHi, 
f eföi en\in föäntgiroät juutafoiföen puoleen. Wciffifö 
niin? ®'iffi, että juutafaiföen rooittamif eföa enfin eroan• 
Miumiffe ja Shiflt~f\elie oli fuurta lJ9Öt9ä pcruföetta, 
mun firfon MJitgff elie ja fen tuiemaifuubeUe. 0:fim. 
apo§toli 'ijsaamali tefi fuureHa raffoubcUa tlJötä ju11ta, 
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foiföen lJtJloiHfi ja onni§tuifin h:loittamaan u\cita IJeiföä 
f eurafuntiinf a. ®'uuri olifin apoföolin rnffoufl omii1t 
f)eimoiaifiinf a. ®'itä tobiföatuat nämä fin f ananfa: 
,,\JJhnä f oifin itf e olemani firottu poifl S'frifltuf\eföa tuef, 
jieni fJgmäf\i, jotfo omat fJeimolaifiani IuonnoIIif en ftJn• 
tgperänfä puofeföa" (Sroom. 9: 3) . ®'itä famaa mtJÖfi 
nämä f ananf a: ,,filMjeni, minä toimon fgbämcföäni ja 
rufoifen 0umafaa !Jeibän cbeföäön, että lJe pefoföuifi• 
mat" (Sroom. 10: 1). 2Tpo§toieiria oli fi ifl moimaffoan 
pafonaforJetlJfögön\L"i rinnaIIa ftJbämcn polttamana afia, 
na oman fJeimon f auttaminen f omaan onneen ja auh11v 
teen, jota itf e omiföiroat 0ee\uffeflf a. 

\lcL-imö muutamat miittauff et jo riittämö§ti of oi±tane, 
mat, että S'rotiläfJe±tJfi±lJÖ ei ole mitään uutta, ä§fen fef, 
fithi-i firfoIIiföa tgötä, traan ifituanfJaa itJötä, jonfo jo 
&jerra ja &jänen apoföolin\a otuat aifanect. '.it:ötä tgötö 
on ntJt mcibön, jotfo &jerran omia oUa taqbomme, jat, 
fominen. 

00 eriitJifefäi on 2Imerifofl f a fotiiöfJetD?itgö förfeö±ä 
- ±L-irfcömpöä fuin mifl\ään muuaIIa maaif mai3f a. ®'iffi 
f en on f auttanut tJfJä fofl tuama fiirtofaif uufl ja tuaitaa, 
maffi fef)ittlJnlJt teofiif uufl, ja liikelämä, jofo inaifut, 
taa f en, että of a irJmifiL-i on aiituif een jiirtiJmL"i<'.l\ä pai, 
foföa paiffoan, tgömaaita tlJömaaHe, etfien aina parem, 
j.100 ja j.1arcmj.1aa. Wcutta fufo piföä IJ1t0Ita f)eibän fielu, 
jcnf a fJoibo fl ta ? S'rufo ruoffö IJeitä, noita monia mHjoo, 
nia, joif)in fuuiuu meIMn foiffia fonfaIIi\uuffia, mitö 
maailma§f a IögtlJlJ, elämän Ieiroäilä, 0umaian f anaHa ? 
S'rufo firfoföaa f)eiIIe fiIIoin 0eef uföa, fun maaIIinen 
päimähJÖ on tä9tett9 ja &jerran futfu on tuIIut ±äärtä 
läf)teä? @:i htfoan muu fuin firffo. 00Hei firrfo fitä 
tee, niin tefemättä fe muilta piireiifö p9ftJ9, minfö nime!, 
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Ii[iä fittc 01uotfö1, jo mifö IJtJtuä tarfoitus fitte niilfö Iic• 
ncerin. Wcutto tuoiboff een MJbä täfö fiunottuo tt)ötä 
tueijienfä jo fJ eimofoistenfo IJtJtuäffi firl'olfo tätJtt)tJ oUa 
erifoinen järje§tönfä. 6effoinen järjestö on §rotiläf.Je• 
tlJföt)ö joIJtofuntineen. §run ifJmifet maaUifen futfumi• 
f cnf a fotttto f.JajoonhtltJOt f inne tänne jo löIJtetuät pois 
feurafunnoföo, jonfo IJeimosf o otuot fJengeilifen fostuo• 
t11ffenfa fooneet, niin firfon tätJtt)tJ mennä lJeibän 1)eräs• 
fään, ctfiä fJojaUa ofetuio, ct[iä fobonneitafin, ~umofon 
1)ifffoan jo röt)fJfcään jumolattomuuteen tuojonneitofin, 
ruoffia f.Jeitä ~umolan eTiirräilö fonafla jo, miföli mof.J• 
boiföita, footo 1Jeifri f eurafunniffi. Zämä on foIIisto 
tqötä, fiunottuo hJötä ! ~o tämä on fitä tt)ötä, jota S'ro• 
tiiäf)ett)s tefee. 

0:ifö jofoif en fri.stitt)n tätJbtJ fiis f efö rafostoo että 
fannattaa S'rotiiäfJett)föt)ötä ? Zotta tofioan ! 

:Gnfo fitten meibön firffofunnosfomme 611omi-6t)• 
noobisf o tdJtt) mitäön S'rotifäfJdtJff en lJtJtuäffi? :Gn. 
9Jleibön cnfim.äi§ten opettajain tt)ö, mitä f e oiu.sf o muuta 
oli fuin fJojoIIo oietuien fonf olai¾ltemme etfim\.stä jo fe• 
röömiföci tJlJteen itfefonnottotuiffi f eurafunniffi. ~o en• 
tä§ nt)ft)ään ? \)soraifoafin fifö tef)bäön. WceiIIä on eri• 
foinen S'rotiiöIJettJsiof.Jtofuntofin, jofo innoIIo tt)ötä ofJ• 
jaiiee f efö 1)ori S'rotiiälJettJ§po.storiofin, toinen ~ano• 
bo§f o jo toi11en Wcontano.sf o. Zämö on foiffi lJt)tuä, fiitö 
me ifoitfemme jo &jerraa fiitömme. W'lutta me olemme 
tuieiä foufana, perin foufono fiitä, että olifimme firffo . 
funtano ±erJneet foifen, minfä olifimme tuoineet ja mifö 
olifi oUut tuoIIan tart1eeIIi.sta tueijiemme luoittamifeffi 
firfoUe ja firfon &jerraUe ~eef u!feIIe S'rriföul'f elfe. 

6eurafuntamme eituöt tuielä tunne S'rotiiäf)ett)¾lhJötä, 
eifö fen tarpeeUifuutta. 6eurafuntomme uf.Jraatuat 
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tuielä oituan tucif)än S'rotiii.HJehJ§hJön f)t)luciffi - foil'fi 
eituät mitään. ~a fuitenfin, jo§ jol'u toimi maff ao fir. 
foUe monin ferroin tafoifin foifen tuoituan, foifen pol• 
tueluffen ja jof'ifif en rotuon, fe on juuri S'rotilöIJett).stt)ö, 
jonfa toiminnan foutta f)eimomme, armaan fiirtofonf am• 
me fe.sfuuteen ft)ntt)t) ja muoboföuu uufia, eiintuoimaifia 
1 eurafuntia, jotfa, itfefonnatotuiffi tuihtaon, tuletuat 
tuuoro.staon fefä lJenfif ellii että aineeIIifeUa atuu.stuffel• 
1a htfemoan ja fonnottamoon l'irffomme eri ptJrintöjö 
ja hJöfJoaroja f el\i foti • että pafonamaiila. 0:fim. ome• 
rifalainen, lutf)erilainen ft)noobi ,,®eneraI 6t)nob" 011 

40 lnuoben oifona föt)ttäntJt §rotiiäIJeit)¾lhJöf.Jön 585 f eu• 
rafunnon fonnattamifeffi fumman $944,775.00. 9Jlutto 
nuo famat feural'unnat jo finä oifono, fun tuieiä tuäIJä• 
tuoraifuutenfa toria olituat ,,@eneraI 6t)nobin" §rotifä. 
±t)ffen IJoibo.sfa, feröfituät firfoilifiin tarfoituffiin pt)Ö• 
rei§fä lutuui.sfa tuiifi miljoonaa bollaria. ZcHJän tät)tt)t) 
meibän tuielä Iifäfö ne monet miljoonat, jotfo nuo fomot 
f eurafunnat oivat foonneet f en jölfeen, fun ne oivat tuI• 
Ieet itfefonnattatuiffi f eurafunniffi. @:nemmön fuin t)LJ• 
ben foimmmen of an foifi§ta tuuotuifi€ta tufoiföanf o fai 
,,@eneral 6t)nob" tuuonna 1912 niirtä feurafunnifta, 
jotfo oiituat fen SrotiiäIJett)föoiminnon foutto ftJnhJneet. 
(1!Bert. ~ .- fil. 0:. &juntin ,,ButIJeran &jome Wci¾lfion§", 
fitu. 52 io 53). @:ifö tämä ft)Hin feftuäföi ofoita, etfö, 
jo{; jo I'in, niin SrotiläIJe±tJ¾ltt)ö fonnottoa ja maff ao monin 
ferroin tofoifin foifen f en, mitä f en f)t)tuäffi on uf)rattu. 
~o mitä merföf eeföän foirfi tuo aineeflinen tuoitto foi• 
fen f en f.Jenrif en, firfoUif en ja 0umolan tuoitofunnon 
lnoittofuifuo ebiföätuän tuoiton rinnoIIa, jofa on ja tu• 
Iec aina oIIa Srotiiäf)ett)¾ltt)ön fo1)uIIifena tarfoituff eno? 
0f.Jmi.sten tuoittominen ~ecf uff eife ja poifaIIi.sten f euro• 
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funtien ,j:Jeru.staminen ja itf efonnattamaifuuteen fef,Jit• 
täminen on aina olema SfotiiiilJetlJfötJön marfinaif ena 
,l:iäämaaiina. 

Sjerätföämme ja nou§foamme fii§ täIIaif een fiunat, 
tuun, ifJanaan ja fuuria moittoja mufanaan tuomaan 
ttJÖtJÖn ! S'l'älJföämme innoföunein mielin föfiffi Sfotiiä, 
fJettJfötJöf)ön ! Wce emme f aa enää unof,Jtaa fitä. Sfan, 
f amme Ia,1Jfia on f,JajaIIaan tJii Iajan ~fmerifan. Sje 
!Juffumat ja f ortumat ilman ~umaian fanaa. Omet 
omat amoinna mieiä. ~,j:Jäuflfo ja ,j:Jaatumu§ eimät ole 
niitä miefä fofonaan fuifeneet. Wlutta ne moimat ful, 
ieutua - f uffeutua ,l)ianfin, jo Hei ajoi§f a ricnnetä fJei, 
bi.'in Iuoff enfa emanreiiumin f anaUa ~eef uff eföa. ®ii§ 
innofltunein mielin, rufoiiemin ftJbämin, joita luja uflfo 
fannattaa ja ma!Jmiföaa fiitä, että emanfeiiumi ~eef ur, 
f eföa on toieföftn tooimaa, ri entäföämme noitten fJajaila 
olemien, fJuffuiuien ja nääntt)toien fonf aiaiföemmc 
Iuoff e ! 

Wlutta miten? Wliföä marat? Wci fltä tooimat? [Bä, 
fJc ntämi.'iIIäfö muita ttJöf)aarojamme, f upiföamaUafo 
muita fotifirfoHifia ja ).1afanafäf)ettJff eIIifiä IJarra§tuf, 
f iamme ? ~ipä fuinfaan ! \lsifemmin meibän tätJttJtJ 
niitä fa§mattaa fuin pienentää. IDffi ~umaian marta, 
runnan tlJÖfJaara tufee toiföa. @?e on firfon tuIJatmuo, 
tinen fofemu§. @?e on mt)Ö§ 9raamahm f anon mufai§ta. 
~i fii§ muita mä!Jentämään, maan imo!Jbettua S'l'otifäf,Je, 
tlJfötJötä eteenpc1in miemään tlJöIIä ja toimena, rufouf, 
f eHa ja romoUa ! \l5uf,Juttafoon fiitä feurafuntiemme 
muofifofouffi§f a ! \lsu!Juttafoon fiitä jumaianpalmeiuf, 
fi§famme ja jufJii§f amme ! ®aafoon f e ramiaffa f,Juo, 
matun ofan! 

• • 
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Sfotiiär:Jett)fl itJÖ on fe mirta, f e fonaiua, jota mt)öten 
Sjerran fiunaamat, eiiilJt)fä1mät ja moimi§tuttamat me, 
bet mittaamat tJli armaan fiirtofanfamme ja meibän 
pienen raffaan firrfomme. 

®iifl fotifäfJettJfölJÖfJön ~ urnaian nimcfl fä ja ~umafan 
fanan moimafl f a ! 

SfonfnL D§fnri ,;soijnfonin farmi $oinfcttin fiinfiofn§fa, 
G:t. '!:lnfotna. 



~uqttttttttt.r kirkkoou ja nuqtttttttttt 
11umalaau. 

Wceibän .päiminämme uf ein f anotaan fuureffo mar• 
muubeIIa: u§fonto ia firffo omat eri afiat. 5tuoIIai, 
nen armo§tefma on oifeutettu fieIIä, mi§fä oifo1t ojia 
tJmmärretään; mutta fieIIä mi§fä fitä ei t)mmärretä, 
on f e fJarIJaan ioIJtama. S"run ajattelemme µafonain 
tem.p.peHi.1, io.pa f eIIaifia, ioi§f a on ilmeinen eµäjumafon , 
µafmelu§ l)Iinnä, niin fiUoin moimme .päättää: tobef, 
Iinen uMonto ia fidfo omat eri afiat. Wcutta jo§ µu , 
fJumme omaföa fonf aföamme ja luteerifaif e§ta firfo§, 
tamme, niin emme moi oireuben mufoifeföi fanoa että 
u§fonto ja fidfo omat eri afioita. Sl'anfamme u§fon, 
to on f eIIainen, fuin firrromme on f en fiHe antanut 
oµ.pi , ja mui§f a fo§matu§Iaitoffi§f aan ia itf e§fään fir, 
fo§f a marfinaifi§f a faarnoi§f a ia mui§f a juf)Iamenoi§f a. 

. ~o§ jofu on IJuono§ti ft)ennt)t omaffumaan, mitä on 
ef 1He µantu, ei f e liene firfon mifo. 

Wconet ft)Hä omat määrin föf ittäneet ja miefärin 
ufeammat taf)aIIaan määrin föt)ttäneet fen µienenfin 
tiebon, minfö omat moineet omi§taa ja felmärfi itf ef, 
Ieen tef)bä, f omittaa itf eenfä. 5tuoIIainen fefoma joufro 
µuljuu fitten .paljon fitä ja tätä firfo§ta ja u§fonnoB, 
ta, tuntematta fumµaafoan . . 

0 
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5tobeflinen firHo on jumafoIIinen !aito§. @5ilfä on 
~umafon Hmoitu,s, ~uma!an 1:JtJfJä fana on f en .perin• 
tö, ~eefuff en af ettamat f aframentit omat fen omaifuut, 
ta. Sl'irfo§f aan af uu ja maifuttaa elämä ~umafo fa, 
nan ja f aframenttien foutta . Sfirfon jäfeninä tulem, 
me ~uma!an tJfJtet)teen ja of ailififfi jumalailifi§±a moi• 
futul'fi§ta. 5turf)aa on µuf)Ua, että mufo moibaan ~u• 
ma!aa .pahueIIa ilman firffoa ja oIIa jumalifia; f e!, 
Iaif eIIa .puf)ee!Ia ei ole mitään järfemiä µeru§teita. Dn 
ttJliä moneIIai,sta u§fonnon f)aµuiiemi§ta aina !Juf, 
Iuuteen a§ti. Wcutta mitään ef)eää ja termettä u§fon• 
noIIi§ta elämää ei ole ilman oifeaoµ.pi§ta fri,sti!Ii§tä. 
firffoa. @5umaitf emaifuube!Ia on oifeutenfa, maan i.lJ• 
ftJif enä aifonamme on f e mient)t lufemattomat fJarga, 
teiIIe. @5e on rii§tänt)t monelta termeen elämän ma, 
foumuff en ja u§fon ja Iuottamuff en ~uma!aan. 

(foemmän ~uma!an f anon roiljelt)ä rufouffen tJ!jtetJ , 
be§fä, enemmän f aframenttien föt)ttöä. ®itä tarmitaan, 
fiinä on efämö. @5e ftJnnt)ttää u§foa ja elämäö ~uma, 
fo§f a, fe no§taa ja fo§mattaa fimeeHi§tä oiemu§tam, 
me. @5e tuo iloa ja raugaa fieluumme. @5e uubiB±aa 
ja forottaa. Dµi main lufijani tuo tärfeö afia, että 
f uIJteefi förfoon on fugteefi ~uma!aan. ~eef u§ fanoi: 
,,~ofo teitä fuuiee, fe minua fuulee" . 

Wc. @5 a f) i n e n. 



N ttinteu nntt i!;errtttt työnsä. 

Sl'atfeIIesf a .plJfJää Slaamattua fof)taa fielfo ufein !Jurt• 
faan tnaimon. 00 tnanfJasf a 5te§tamentis fa ta.paammc 
fJursfaita naifia afetettatnan efille. Sl'uinfa uf eaföi 011• 
faan ®'aara, 2!:6raIJamin tnaimo, mainittu, ja 6amueföt 
äiti Sjanna, jofo .poifanfa tnarfin nuorena toi SjerraIIe 
fastnatettatnaffi. Wcutta tuHesf amme Uuben 5testamen• 
tin affufertomuffiin, fofJtaa meitä f orja fJursfaita tnai• 
moja. föm Wcirjam, Wcoof eff en fif ar, f oitti ja lauloi 
\lsunaif en meren rannaifa, f ai fJän 0sraeiin tnaimot lJfi§. 
±lJstnirteen IiitttJmään. Wcutta .paljon f uurem.pi on f c 
jouffo, jofa Wcarian fiito§tuirtcen on Iiit±lJntJt. (flifa• 
oetfJ, 6aiomc, Wcaria Wcagbaieena mainitaan ufein. 0a 
fifloin fuin 0eefus Ia.pH fannettiin iem.p.peliin astui 
naisµrofeetta Sjanna efiin 0umalaa tJfi§täen ja .pufJ1ti 
Wccsfiaan tulosta !Jursfaille rnraeiilaifiilc, niiIIe, jotfa 
obottitnat Wcesfiaföa. 6uureIIa !JuoleIIa fcrtoo etnanfe, 
Ii§tat miten Wcaria Wcagbaieena tnieiä .pimeän oIIesf a · 
f ao.puu fJaubaIIe .pääfiöisaamuna. 

<frit~i§ti.'1 fJtt0miota anf aitf ee 2atf aruff en fifaren Wca• 
rian tefo, fun !Jän tnoiteli 0eef uffen. Sjäne§tä 0eef ut 
tobisti: tämä ennätti tnoiteicmaan minua !Jautoamif eni 
.päitnäffi. 00 fufa tnoifi artno§tella biafonisf ain fuurk 
tlJötä föfon .piirisfä, !Jeibän u!Jraututnaifuuttaan l'ärfi• 

• 

J 
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~nttcn elu. htt. fc11rnfllnnnn firffo, \JJ1ont. 

tnien tusfia Iietnentääff een ja toimittaisfaan fristiflistä 
raffauben .paltnelusta. 

5tädeä ofa on naifilla noiben monien fauniiben föf, 
fojan rarentamif esfa ja tJilä.pibosf a, niin fatooföstcn 
fuin .proteföanttistenfin. 

5täsfäfin efitämme fuomalaifen uuben nuoren Sl'otifo .• 
fJetlJrf emme roaatimattoman .p~f)äfön, jofa on .pap.ptfo t, 
neen fotiiäfJetlJff emme enfimmäifiä. 6uuri fömä omai, 
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f uus ei oic, roaiffo fe tofin föfJenteiee tlJmmentätuljatla. 
Wcutta iioifeIIa mieieUä astumme uuteen ritl'foom:m 
S'jerraa föttäen, jofo tl)ötään fiunaa. ~IoIIa muistamme 
niitä joHie !'irl'fomme S'rotiläfJetl)s on foUis ja oroat 1cn 
ebul'fi aIJertaneet. Uutta rouotta afomme omis.f a rafi.:1t• 
nuffisf a. ITTäin f uomafoifen ero. Iutljeerifoif en firffom, 
me toiminta,afo Iaajenee, fonf amme ebistäjänä ja fus• 
1uattaiana, feroittäen ~umafon f anan foUista totuutta. 
6aafoon S'jerra foota ailtCI f uurempia jouffoia pefa3ia, 
itJan f ananfa lJmpäriHe. 

,,Offoa afJrerat S'jerran ±lJösfä ." 
Wc. 6 a fJ i n e 1t. 

9JcinncnpoHn fuom. clu. (ut. feurafunnan ompeh1fe11ra, 
9Jcinn., 11.1. 1916. 

llaukkn iRujalu ja ptr4t. 

Wconirouotinen 0:rl)staI e;aIIfin fuomafoifen ero. Iut. 
feurafunnan plJ!jäfouiun joIJ±aia, ftJn±l)i ~aiasjärroeIIä 
ljufJtif. 1 p. 1878, ja ljänen roaimonfa ill:nna S'rustaaroa 
~ef ala fl)n±lJi ~aiasjärroeIIä IJeinäf. 1 p. 1884. ®'itte 
fuin IJefbät oli en fin ®'uomesfa fir!'foiain mufaif esti 
aroioon fuuiutettu, roiljittiin ljeibät 0:rtJstaI e;aIIfisf a, 
WcicIJ., aroioiiittoon marrasf. 12 p. 1905. S'taim nuo 
furoasfa oferoat Iapf enf a oroat fl)ntl)neet ja fostetut 0:rl)s• 
taI e;aIIfisf a. 

~ouiufuuIIa m. 1912 fiirttJi 91aiaia perf1eineen ~is• 
confiniin eräc1f een uutisafutusfeutuun, lJritföen maan• 
miijeiiiärfi, mutta täällä tapaIJtui pian taloa rafenta, 
esf a onnettomuus, josf a ffiajaian tomeri l,lsel'fo S'juf!'a, 
nen menetti IJenfenfä ja ffiajaia Ufe paljasti Iouffaan• 
tui ja on faanut fiitä pitäin förfiä paljon ruastuffia f ai, 
rauben foutta mieiä Wcinnef otasf arin, jonne ITTajaia per• 
ljeenfä fonsfa fiirtl)i Iou!'foantumif enf a jälfeen . ~iscon• 
finista. S'jerra furittaa, mutta &jän ml)ösfin auttaa; 
fitä on f aanut ffiajafofin jo eritl)if emmin fofea. 

~- ~- S';J. 



~. ffinjnln l)cr~cinccn. 

.J!iabor omuia uiurit ... 

(Z'5 u fJ I apu fJ e, pibettq toufofuuIIa tu. 1916 6uomi• 
()pi.ston ,päättäjäifi.sfä Iä,pipäi.'t.sf eiHe 

o,ppifaiIIe.) 

(ifnfimmäif et f ononi tänä iltana tuietuot oiemoon ter• 
tuefJbtJ.s• jo onnitteiuf anoja '.iteiIIe, Iäpipääf etuät o,p,pifaot, 
footuutu.stenne jofJboföo. Quen fo.stuoi .sfonne iion jo 
±lJ9t9tuäif99be11 Ieimon, jo '.iteiHä on f99tä tuntea fitä. 
Wceditf eef)än f e tobeUo jotain ruuhta fiifJcn tuerrottoin 
,pieneen jourfoon, joiIIa on oIIut rurmia i1äö.stä 9Iiop,pi• 
faorfi 6uomi,(),piföorta. '.ituo Iuru ei oie f uuri. '.itä• 
fJän a.sti on niitä oIIut 56, 11qt f e nouf ee tämän tJiioppi• 
fa.siuofon fon.sf o 63 :meen. @robueerota 6uomi,()pi.s, 
tofta merfitf ee ,paljon. 6e merföfee uf eon tuuoben fiin• 
teötä ±tJötä ja ,ponni.stu.sto, f e merfitfee jofoo ptJrfimq.stä 
eteenpiiin, fe merfitfee f)eräämi.stä fonf afiif uu.safioUem• 
me, ja f e merfäfee Iuottamuföa Z'5umofaon. Q9fJ9e.sti f n• 
nottuno f e merfäfee feifaiföen ominoif uurf ien omaa, 
mi.sto, jotfo tafootuat HJmifeIIe mene_stqmi.sfö eiämi't.s• 
fäön. 

()nnitteien '.iteitä o.stue.sf onne fiif)en fää±lJluol'foon, fo• 
noifinfo aotefi.stoon, jofo on ainoa qiimtJ.stö, jota fil"me• 
rifon fonfa tulee fo.sfoan rärfimään, f. o. f r i .s t i II i• 
fen fitueeIIif99be11 ,poIJjaIIa tietoa jo 
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taitoa omaa tu a fan f a. 6emmoinen aateii§to 
on maan founi§tu§. 

&ji§torioitfiia @eorge ~ancroft Iauf uu µitämä§fään 
mui§toµuf)ee§f a 2X. mncoinht mui§toffi, jofo IötJttJtJ mer, 
fittt)nä IDfJbt)§tuaitain fongre§fin lJÖtJtäföja§fa: ,,2ljan 
tät)beIIiftJtJbe§fä noufi 2lmerifan forµimaiita taf atuarta. 
51:'.ufJanf ia tuuofia oli tuierinlJt menneiftJtJteen ennenfuin 
tämä aifafauf ien Iaµfi tuoi flJntt)ä. Wcitä fJtJtuää IötJttJi 
enti§ten tuuofifatain f)alföu§flJ§teemei§fä, f e imi niiföä 
itf eUenfä tuoimaa. @:ntifet erefJbtJff et olituat tuaroituf, 
f ena, foetut fofJbat oµµina. 6e µefi fortajt)tuäf et tuaf. 
tioHifen tuiif auben fJiefo§ta mi§fä lJlJlnänfä fitä fölJtlJirin. 
6e IoufJi fitä foUioiföa, ja fofoiii raunioirta. 6e fJtJI, 
ji.'ifi monarfiifif en IJaUitu§muobon ja t1äätti tuHa toi, 
meen ifman fäätlJjärjeföefmää. 2lmerma funnioittaa 
tuain tuafiföunutta ja f itui§tt)nlJttä fanf an aateliföoa. 
51:'.untien fifimmä§fä Iuonno§f aan mifö ftJluintä funnioi, 
tufäa u§fontoa foljtaan f e tuaµautti u§fonnon maalfif en 
tuaUan orjuubeföa, että fe f aifi MJithJä oman eii.'imän, 
fafinf a mufaan, niin että zsumafan µaitueiemin en tuoifi 
taµafJtua f)enge§fä ja totuube§f a". - 6iteerafin fömän 
f)uomatun mief)en fan oja tuäljän ,pitemmärtä f entäfJben, 
etfö nii§fä lötJttJlJ mieieföäni f angen t)timeffäifö f anoja. 

()nnittefen tuiefo ferran 51:'.eitä, että olette raituanneet 
itf eIIenne ,pääft)n täf)än jafoon aatelisto on. 

)illerrattain µieni jouffo 2lmerifan fouiuaföt)tuiföä 
Iaµfi§ta fo§faan f uorittaa n. 1- afobeemifäa I. fotfeafou, 
Iufur§fia. 2Hnoaföaan 5 % foifi§ta niistä Iaµfiföa, 
jotfo tuietuat affeisfouiuUJimme afottatuat afabeemif en 
fursf in. zsa ainoaföaan 20 % fotfeafouiuun tule tuista 
oµµifaista f uorittatuat t)Iio1Jt1ifastutcinnon. 2rifei§fou, 
Iut fii§ efimineeraatuat taIJi f eufotuat t1oi§ t)Ii 90 % foi, 
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Mta fouiufaµfi sta, ja fodeafouiut f euioroat µoi§ noin 
80 % niiföä 5 µrof enti§±a, jotfo afottatuat afob:emifen 
fur§fin. 6iis 1uain noin 1 % foifista ~ouiuia+iJt§t~, tu, 
Iee lJiioµµilaiffi. - 51:'.äljän noin tuaitttuun 1ouffoon 
f aatte 51:'.e nt)t a§tua. .. . .... 

()nnitteien mt)Ö§fin 51:'.eitä, fouµµafouiun faµtpaafe, 
tuöt oppifaat. 9clJrt)aifona tartuitaan ammattitaitoa j~fa 
aiaHa, ja f e, jofa on 1Janffinut itfeUeen t1ern§teeHtf :t 
tiebot afaIIaan, omaa tarµ eeilif et tt)öafeet menestt)ff eIIt, 
f cföi toimiaff cen. Wcutta nt)l'lJaifona ftJflJtäi.'in mt)Ö§ fi, 
tueelfistä funtoa ja reljeHiftJtJttä. 9cäitä moiemµia +JtJt, 
fö 6uomi,()µisto oµµiiai sf aan fefJittämään. ()nnitte, 
Ien f ii§ 51:'.eitä, että olette tuafinneet 6'uomi,()t1i§t~n f~_s, 
tuattajaff enne ja fiten tuII~et fen µuf)ta~n _fJ_en~e~ Ja .. ~n~: 
ten jafojen iIJanteitten tumfutu§ten aimf eff t, 1otfa ta alla 
tuaIIitf eroat. 

(){Jion tuartion nt)ft)inen futuernööri fill'iHi§, tunne_ttu 
fostuattaja, Iauf ui äsfettäin eri.'iäsfä µuIJeesf aan ()ljton 
föfolfifi§ta fouiuiföa m. m. f euraatuaa: 

,, Uf eat otuat µitäneet, että ()ljion fJuomattu af emo tual, 
tioitten fif arnu§föto§f a on tulos f en luaµaaef)toi§ten ja 
µienten opµilaitoföen fo§tuatustt)ösiä ." ~a 1Jän jatfoa: 
,,9cämät foulut otuat taroaIIif eföi oIIeet µieniä tuain fiinä 
medi±tJff esfä, että niiben opµiiasfunnat otuat oIIcet µie , 
niä, niiben föt)±ettätuät tuarat niufot ja opettajat f uljteeI, 
lif esti µienipaHfoifia , tuaiffofin ftJtulJtföitä. S'ruitenfin 
nämät oµistot, tatuaIIif emmin fidfojen µeru§tamia ja 
t)tläµitämiä, omat oUeet aifofoutemme f uurimµia oµµi, 
Iaitoffia. zslman f entinföän arouföu§ta tuartion ralJa§, 
±osta ne tarjoatuat nuoriHe mief)Hfemme ja naifiIIemme 
tifaif uuben ljanma t)leistä f ituifötJstä µien estä marf usta. 
9cämät . oµi§tot otuat tualmistaneet ufeita .jof)tajiamme 
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maitioUif eIIa, fot matuto,pin, tieteitten ja taiteitten alal• 
Ia. ()qio tulee aina fötoflif uubella muitteiemaan fitä 
tlJÖtä, mitä nämät ia muut niiben foltaif et Iaitoffet omat 
tcqneet MJittJff emme fJtJmäffi." - ITTäin Iaufuu ()qion 
martion fumernööri utfonnollififöa fouluitta ja f amaa 
moibaan f anoa monien muitten mal±ioitten utfonnolfi• 
f iföa fouiuiföa. 

Wföämät, jot tulette noubattamaan niitä ,periaatteita, 
joitten ,peruföuff elle fotmatuff enne tät fä Iaitoff etf a on 
fot rettu, niin tulette menefitt)mään. 

~ämö ilta on omittettu fotmatutafialle. ()len fen• 
täfJben mafinnut ,pufJeeni aineerfi lä,pi,pääf emän luofon 
mottofouf een: 

"Labor omnia vincit", 

ja tafJbommc fotfoa fuinfo afJfera ja fäännöUinen foufu , 
tt)ö tafoa iqmif eHe meneföt)miien elämätfään. Wlitäiin 
uutta, jota ei jo ufein ennen olifi fotmatut ftJftJmtJffettä 
Iauf uttu, en tule ~eifle efittämään, mutta @öetfJe f anoo, 
fin: ,,foiffi on jo ennen ajateltu, mutta maifcufi on fiinä, 
että nmiföaifi fitä ajatelfa uube§taan." 

,,Babor omnia bincit", ttJö moittaa faiffi ! Wlutta 
moittaa faiffi on famaa fuin mene§tt)ci eiämätfään. 

Wlitä on menefi tt)minen? ~tJftJn eri aifafaufien o,pet• 
tajifta ja nt)ft)ajaltamme: mitä on meneföt)mincn? ia 
f aamme mitä erHaifim,pia maföauffia. ~mafautemme 
e,päröimä fJenfi ftJftJtJ, futen ~ilatu§ muinoin, mitä on 
mene§tt)minen, mitä on totuu§? 

0offut fanomat meneföt)mif en oleman r i f a § t 11• 
m i § t a ja näin olfen ,ponni§tamat foiffi moimanf a ja 
ftJftJnfä riffauff ien fofoamif een. &jei§tä tulee mammo• 
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nan ,palmefijoita, lie unofJtamat raamatun opetuff en: 
,,ette moi ,palmelfa mammonaa ja 0 umafoa". &je eimöt 
fäfitä, ettei HJmif en onni fiitä rii,pu, että fJäneHä on ,pal• 
jon tamaraa. 

~arfoituffemme ei ole um,pimäqföif efiti tuomita ri• 
faföumi§ta f o,pimattomaffi ja Iaufua moitef anoi a rir• 
raita maföaan. @:i, f e olifi ajattelematonta. . ()nfo jofu 
rifo§ tobeUa menefötJntJt efämc-it fään, tai ei, riipt1U11 
fiitä fuinfo fJän on omaif uutenf a foonnut ja mitenfä fJän 
fifo fät)ttää, toifin f anoen: of aafo fJi_-in elää. :;_'sa jo§ jofu 
f aa fofoon f1111ren omaif uuben afJferaUa ja relJeUif elfo 
ttJöfiä ja fitä taitamaföi fät)tföi fontf aiqmiföenfä fJtJ · 
mäffi, niin emme näe mitään ftJtJtä, miffi f eUainen iqmi• 
nen ei moifi menefittJä elämätföän. Wlutta tuIIa rif• 
faaffi ei ole f amaa fuin menefitt)ä elämät föän. ®anan• 
la§fu raamatu§f a f anotaan: ,,Wloni on fö lJlJci f uure§fa 
riffaubetf a, ja moni on rifa§ fötJfJtJt)be§fänfc-i" . Wle• 
ne§tt)minen tarfoittaa öc-irettömc-iföi enempi fuin tuHa 
riffaaffi. 

~oif et f anomat, että mene§tt)minen on main c en 
f a a m 11 t t a m i t t a. - @:mme fuitenfoan ,pibä f itä 
efJbottomaföi mene§tt)mif en efJtona. ®e rii1-1,puu fiitä, 
miqin mafneemme ,peruföuu. 9~aine moi olfa tobeUiföa, 
ja fiUoin fe ,peru§tuu jafoon ia fJtJmään elämföt itJLi• 
f1ön. Wlutta maineen Iuo,pi ifJmi§ten armo§tefut ja ne 
moimat oUa erefJttJmiö. ~obelfitta mene§tt)mi§fö efo 0 

mä§fä moi,pi oila ilman mainettafin. 
0a taaf en toifet f anomat, että mene§tt)minen riippuu 

f e fJ i t tJ rf efi t ä j a o ,p i § t a. 0a cqfä :itefin olette 
oUeet tai,pumaifia ajattelemaan fouiuaifonanne, cttö 
fun f aa fJanföuffi ,paljon tietoja ja fcqittJfitä niin rtJllä 
fitä fitten 01111iföuu elämö§föön. 0a mt)önnömme, että 
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tieto ja taito omat f angen tarpeeIIifia. ~Iman niitä ei 
if)mifelfo ole f uurtafaan maljboHif uutta fofJota miljin• 
fään f)uomatumpaan af emoon. ilctJftJaifana luaabitaan 
ammattitaitoa faifiIIa eri aloiHa, ja f e, jofa fitä on 
fJanmnut, moipi toimoa ebHlttJstä toiminta-afoHaan. 

@:ri.is ajattefija fauf uu opin armosta f euraatoat ru• 
noHif et fanat: ,J)ppi on tomeri, jota ei mitfäön maf>• 
toinfölJmifct luoi IJömittäö, - ei miföön maraf, moi 
maraföaa, - ei miföön ttJranni fitoa. Sl'otona fe on 
tJ§ti.huä, ftJfof>fi.i e[ittciiji.i; tJrfiltöiftJtJbe§fii feurafum,1.1 . 
pani, feura,piirisfä fauni stus. 0Iman fitä mitä on ifJ• 
mincn ? - jalo orja, öltJIIinen raafofoinen". 

- ~fotafaa, manljemmat, fastenne fötJbi.i foulua ja . 
fJanffia itfeHeen tietoja! - Wcutta pafatfoamme aja, 
tuffeemme. .\)uomafimme opin erittäin IJlJÖbtJUifcffi 
afiaffi, mutta fe ei tJff in tafaa me11estt)mistii. Wconi 
oppinut, joHa on pöi.i tät)nnö tietoja, moi,1.1i oIIa tJ{Jtä 
faufona tobeUi[esta onnesta fuin me olemme töfJbisfö. 

Wcutta jos menesttJminen ei ole rifostumi§ta, moi• 
neen faamuttamista taIJi oppineifuutta, niin mitä fe 
fitten on? ':l3arlJaasfa ja tobeUifimmasf a merfittJff esjä 
mencstt)ä on fama fuin f a a m 11 t t a a f i m e e l r i• 
nen luonne, ,,farafteri". 0 0s iIJminen omaa 
farafterin niin, maiffa !Jön oiifi fötJf)i.i, oppimaton ja 
mölJÖn tunnettu, moimme piti.iä fJöntä onnistuneena 
efomi.iri föi.in; mutta toif aalto, jos f)i.ineltä puuttuu tämä, 
mniffapa IJönelfo oiifi riffoutta, laajat tiebot ja maa• 
ilman maine, niin fJön ei menestlJ, maan epöonnistuu 
eiämösföön. ,,IDcaine on f umua, fanfanf uofio f attu• 
maa, rirfaubet lentämöt pois, ja ne, jotfa tänään meifö 
onnittelemat, firoomat jo IJuomenna - tJffi main ptJ• 
ftJtJ, fe on farafteri". (,\larace @reeletJ). 

j 
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,,nn oiemasf a tJl'fi laIJja", Iauf uu fuuluif a faarnaaja, 
':l3IJiUips ~rool's, ,,jonfa omistamifeen ~umala on an• 
tomit meiIIe oifeuben, fun meiböt Iäljetetään ulos maa• 
ilmaan, ja f e on I u o n ne. WceiIIä ei ole oifeu:ta 
maatia ril'foutta ja fuofiota, mutta me f aamme omts• 
taa itfeHemme ref)eUifen, usfoIIif en ja jalon luonteen. 
Wce moimme maatia tunnustusta fiIIe maailmalta, ja 
maailma ei moi fitä fieitöö. Wcuista faamutuffista, jot• 
fa omat IalJioja, oicmme l'iitoIIifia, mutta tätä meiltä 
on oifeus maatia". 

~oifimme mäöriteUä fara'fteria, että fe on määrä• 
tlJistä perusteista riippuma jof)bonmufainen fuunta 
taIJbon toiminnaf,f a, toi fin f anoen, fe on fofo if)mif en 
fesfusmoima, joIIa on IJänen eiämäntoimintaanf a faut, 
taaitaan määräämä maifutus. ~äIIaista "potentiaiis• 
ta" fesfustooimaa tarmitfee itJrninen menestt)äffeen. 
0 Iman fimeeUistä luonnetta on iIJminen efämän mereI• 
Iä tuuiiajoIIa olema maf)tama ja monipuolinen Iaima, 
ja ennen pitfää ajautuu f)än fari!Ie. 

~o ~uteerus, jofa on tunnettu etemöl'fi fasmatus• 
·opinl'in alaUa, Iauf uu aifananfa: ,,0onfu11. ~aan ?tJ· 
minmointi ei riipu fen tulojen f uuruubesta, etfa fen lm• 
noitusten maf)muubesta, eifö f en tJieisten ral'ennusten 
fauneubesta, maan fe riippuu fen MJittlJneiben fanf a• 
loisten Iumusta ja miefJistä, jotfa omaamat fimisttistä, 
maiistusta ja fitoeeIIifen luonteen; näisfä on fen tobel• 
Iinen if)astus, moima ia maIJmuus". - 00 ~f)eobor 
ffioof ebeitiita faamme tämän perusteeliijen ajatuff en: 
6imeeliinen luonne on lopuitafin määräämänä tefi• 

i,önä f efö tJl'fittJisten että fanf ojen eiämäsfä". 
Wcutta jofu ~eistä moi ajateIIa, että täIIainen puf)e 

f o-l)ifi ftJIIä faarnaffi, mutta mitä on fiUä tefemistä fen 
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aineen fon.sf a, jofäa otimme .puf)uaffemme ~ $tulimme 
f iHJen, että m en e § t tJ m i n e n ri i .p .p u u f i m e eI, 
f i f e § t ä 1 u o n t e e § t a. ~a nt)t tuiemmeföt ai• 
neemme t)timeen: f i tu e e f 1 i n e n 1 u o n 11 e f a a• 
tu u t e t a a n .p a t fJ a i t e n f r i s t i f 1 i f e n f o u• 
1 u f a § tu a t u f f e 11 f a u tt a. 

Uf eafla meibän aifo11amme on määrä taf)i ai11afi11 
tJfii.puolinen föjitt)s foulufo.smatuff en tef)tätuästä. Sjc 
.pitämät etfö foufun tef)tätuä on t)ffinomaan tietojen ja, 
fomi.sta. föm tuain o.p.pifas f ao .paljon tietoa ja tai• J 

toa niin .pibetään että foulu 011 tät)ttänt)t loi§tatuasti 
tef)tätuänfä. 8ro1Jfenemme mäittää tätä tuastaan. ~os 
fouhm merfitt)s rajoittuifi tuof)on niin emme oifeas~ 
±aan tuoifi nimittääföä11 fitä fosmatuslaitoffeffi. On 
f o.piluata jofJtaa mieliimme ,,fo.smatus" fanan, ,,ebuca• 
tio", alfu.peräistä metfitt)stä. ,,~bucatio" jolJtuu ,,ebu, 
cere",tuerbistä, jofo tarfoittaa ,,jofJtaa ulos", ,,tuoba 
efiffe" . St'a.stuatus affujaan tarfoitti, että tJmmärrt)stä 
ja muita fielu11ft)ft)jä tuli jof)taa ulos omifita af)taiföa 
ja rajoitetui.sta ajatuffista ja föfitteistä laajem.paan 
toimintaan. 6en tef)tätuä oli jofJtaa if)miföä ulos it• 
fefföiftJt).s •eiämästä laajem.paan ja if)anteeUifem.paan 
efömänföfittJff een fonsf aifJmistenfä, maan[a ja fonf anfa 
IJtJtuäffi. (ifri aineitten fJarjoittaminen ja tutfiminen 
foufui .sfa oli feino, joUa o.p.pilaan ftJftJjä fef)itettiin 
tuaföaiföa elämän tt)ötä tuarten. Dn f o.pituata muistaa 
tätä ,, fo.smatus "•f anon alf.peräi.stä merfötJ.stä. ~oufu• 
jen tuarfi11ainen tarfoitus on oilut luonteen fostuatta• 
mista. 

2lristotefes f anoo: ,, f ituee!Iinen fosmatus on fifö 
tuälttämättömäm.pi, fosfo if)minen fef)ittt)e.sfään tuain 
äit)n .puolesta fitä f)ef.pommin muuttuu raaimmaffi foi, 
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fi.sta ofennoista". ~a uuben ajan tJffi f uurimpia .peba• 
googeja, \l}e!Staloaai, lauf uu: ,,aifofoufi faattaa ona 
tuoimaffoafäi ebistt)nt)t totuuben tuntemifc.sfa ja fiifö 
f)uofimatta jääbä jäfreen fJtJtuän taf)tomif e.sfa" . 2ai• 
naamme täfJän mieiä muutamia f efötämiä ajatufjia 
etetuiftä fosmattajirta. ~- jffi_ ~öer.ster lauf uu, että uI• 
fonatnen fituifö tJs ja tieteeUinen fo§matus ilman fielun 
jalo.stami.sta mie .perifotoon. ,,~fman fitä on \uaara", 
laufuu f)än, ,,että tämä foiffi main on feino ja mäli• 
fo.p.paie aineeIIif een qienoföuffeen ja f iroeeIIif een ra.p• 
+mt±umif een". 

~ a o.pi§tomme artuoif a jof)taja on antanut meiffe 
nämä± o.pettamaif et f anat foufun tef)tätuästä juffaif e• 
ma.sfanne ,,6uomi"•nimife.sfä Iuofon albumisfa. 

,,St'oulut otuat fosmatuslaitoffia, joisf a if)mi.sla.pf en 
1Jenfifiä ft)ttJiä fef)itetään. 91iinhtin puut ,iluutarfioi.sf a 
ja fof>tuien taimet taimitarf)oisfa otuat mtJÖS ifJmHllap• 
f et fo ului.sf a fa.smatettamina. Wcone.sti Iuuffaan fou• 
lun oieroan tuain tiebon tai tietojen fJanHimiföa tuar• 
ten, paifon, josf a annetaan jofu määrä maantieteeUi• 
fiä, fJi.storiaififia, laf>fu opiffifia t). m. tiebonfir+iafeita. 
jffiaiffo tietojen f aaminen ja fofoaminen onfin tätfeä 
of a foufueiämäföä, ei fe fuitenfoan oie fouiun marfinai• 
ncn päi.-imäärä, tuaan feino päämäärän f aatuuttami• 
ferfi . St'otfeammaffi on fotf ottama op.pifaiben f)enfi§. 
ten rooimien fef) ittäminen, että ne tuiemat ft)fenetuiffi 
tiebon f)anfintaan; ja tuieiä fotfeammaffi on fotf otta• 
ma totuuben noubattaminen elämäsfä, tafJbon ja f)ahtn 
taituuttamincn totuuben fuuiiaifuuteen, fuuiiaif uuteen 
~umaian talJboIIe" . - 91äi11 arluoifa foulumme jofJ• 
taja. 

Dfemme f iis oifeutetut päättämään etuersti \l}atferi11 
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fan§f a: ,,opettaja, jofo jafaa tietoja, on fö]itt)öföinen; 
- opettaja, jofa muoboföaa Iuonnetta, on taiteilija". 

W§tämfö, olette 1 opima§ti mannneet mottofoufeenne. 
,,~tJÖ moittaa foiffi". - S'l'tJftJn, futfo omat onni§tu• 
ncet efämä§fään ja faaneet fuuria aifaan? -- ja IJi§• 
toria ma§taa: ne, jotfa omat oUeet uutteria ja aIJferia 
reljeHif e§fä tt)ö§fä. - ?Bortairen tunnu§Iauf e on: · ,,aina 
toime§f a". - 1ffiarter ®'cottin mieHiauf e on: ,,älä ole 
fo§faan ttJIJjäntoimittaja". - 00 SDanieI 1ffieli§ter fer• 
too efömäföään: ,,men teljntJt tt)ötä tJii 12 tuntia päh 
mä§fä jo t)Ii 50 muotta". - S'l'un erä§ nuori Iarimie§ 
tufi 53incoinHta ftJftJmään mitenfö Iafimie§uraUa inoifi 
mene§ttJä, ina§tafi XJän: ,,tee tt)ötä", ,,tee it)ötä", ,,feQ 
hJötä !" &;,iän itfe ori mene§tt)ntJt fiten. ~tJönä ja moi• 
mana oli ljän ljanmnut aifeiföietonf a, ttJönä ja tar• 
mono raimafi ljän itfeHeen ljuomatun afeman Iafimie• 
ljenä, ja fe§tämäUä, peräänantamattomana hJöUä Joi 
lji.in aifoan fen, mrntä IJänen mui§toanf a tuHaan aina 
ifJaiiemaan. 

Wlui§terfoamme miefö fitä ffotfontifoi§ta nuorufoi§. 
ta, pienoi§foupan omi§tajan poifoa, jonfo tun jo 9 
muotiaana tt)ö§fenneHä terJtaa§f a ffo 6 :§ta aamuna ai• 
na no 8 :aan f aaHa mana, ja joHa on f uuri ljafu f aa• 
ba oppia. Wcutta fuinfo tuoIIaif e§fa afema§f a olema 
poifonen moi fitä f aaba? &;,\t)mä taljto Iöt)tää feinoja. 
&;,iän fue§reii itferfeen Htafiffo Ho 8 :§ta 12 :teentoista 
aMi ja ufein mt)öljempäänfin. ,1titinfä tät)ttJi uf ein fuI 0 

fea ljänen firjanf a ja oljjata ljänet muoteeHe, ettei l:,Jän 
oiifi föaffi uumuttanut itfeään. &;,\änen piti itf e on• 
faita firjainfa ljinnan. ®'aatuaan enfimmäif en miifon 
paHan antoi ljän manljemmHieen fuurimman of on paf. 
faföaan, fopuna ljän osti 53atinan nenopin. 0a mäfJi• 
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teUen f ai ljän fJanfituffi muitafin föjoja. 00 aljfera 
fJän oH Iuremaan, ttJö.paifoUafin on IJäneHä föia mu• 
fona. St·uubentoiföa muotiaana oH ljän jo IJtJmin pe• 
reIJtt)ntJt ?Bergiiiuff en ja &joratiuff en teoffiin. \nfön 
maimiföui ljän t)fioppifoaff i. ~äUä mieljeUä on fJauta 
ja muiföopatfas 1ffieföminster ~liliet)'sfä, !ifngfonnin fu. 
ninfoitten ja f uurmie§ten joufosfa. &jänen nimenfä on 
- SDaroiD Dibing\tone, - ~{frifon tutfija ja Iäf)ehJs• 
faarnaaja. 

zsa marmaanfin oktte terin faancet ponniföeIIa ja 
tcfJDä fomaa t\Ji.iti.i päästäff enne tälJiin asti. ~e tiebättc, 
että f en, jofo tafJtoo foufu§f a ebi§tt)ii, tulee oUa aIJfera 
ja rc§fömö Iul'utöisffo1fä. 00 fefän aifona, fomafJetfi• 
nö, olette fenties uf eat f aaneet fomaföi MJDä tt)öti.i on• 
faitaffenne muroja, joiIIa oföaifitte itfeIIenne foufufö. 
jojo, foten 53il1ingftone, ja joiHa moifitte jatfoa fouhtn• 
föt)ntii.inne. 00 f entäljben minä t)mmärrönl'in mil'fi 
olette maibmeet mottofoufeeff enne: ,,Dalior omnia 
bincit". 

~1'un ~e nt)t jötföte fömön fouiun ja aMutte elämän 
1 uureen foufuun, niin fieiföfin maabitaan hJötä. ~eiffo 
ei etupää§\i.i tuUa ftJftJmään miföä fouiusta oletk 
,, grabueeranneet", talJi fuinfo fouan olette IuesfeUeet, 
maan ~eiffö ftJftJtään: mitä ja foinfo ~e moitte toimia 
fuinfa ~e moitte tcljbä tt)öfö? S"rouiufa§matu§ ei of~ 
talitonut feljittäi.i ~eifö toimettomuuteen. ®'e on määrä 
föfihJ§ fouiuföa, etfö f e mafmiföaa meitä tulemaan 
maaifmasf a toimeen lJefpoUa. !ifi, pi.iinmaföoin ! S'l'ou, 
Iun tulee antaa oppifaaUe tt)öflJftJä - tietoa, taitoa ja 
rriföiHif en luonteen, - ja hJÖlJaiua. ~oimomme, etfö 
olette f aaneet nfötä molempia tä§fi.i foufusf a. 

Wcutta äfföi.i unlJottafo, että tobeHifeföi meneföt)äf, 
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f crnmr, - moittaaffernme - tt:,Jömme perufä uff ena ja 
moi mana tufee ona elämän &jerran. &jänertä f aabaan 
oifcaa efämän miif autta, festälUt:Jt:Jttä ja moirnaa. Sjä• 
nen fiunauföaan tufee aina rnuiritaa pt:JlJtää tt:,Jöifenfä. 
~irren tefijän fonrifa Iaufornrne: 

,,:JJctJÖ§ taitaltJinfin I;anrfeernrne, paraiten peruföeUu, 
Dn Hman &jerraa, I;iefoUe föt:,JI;äHe rafennettu. 
S'run maaran mirrat fuof)aI;taa, 
föm ajan ml)tsft:,Jt riefJafJtaa, 
Z"söijettömäff' fe fotoo". 

~oufuforimatus on aina josfain meditt:Jffe§fi.1 IaI;ja 
oppiiaaUe. Dt:iettajat uf)rautumat f uure§f a mi.1äräsfä 
01,1pifoittenf a tafia. We ajatteremat opl)ifaittenfa etua, 
ja niiben ebiflttJfl fö fiimäHiipitäen, ne tefcmät h;ötä . 
%hnöt opettajat omat ter;neet paljon IJlJmöff cnnc ja f en• 
täI;bcn anf aitfemat tunnufltuffen uutterarita tt:,Jöfltänfö. 

Z"sa förnö lJfeif ö, ja f e jouffo, jofa ei moi fönä irtana 
oUa fansf amme perf oonariifefäi ottamasf a ofaa täI;ön 
juIJfoan, on mt:,Jös tefJnt:Jt paljon Zeibön f;t;möffenne.' 
We otuat uf;rauffiUanf a tefJneet 6uorni•opiföon toimin• 
nan maIJboIIif effi jo ni.1möt 20 muotia. We omat tefJ• 
nect maf;boIIifel'fi fen, että tääifä fiirtofanfamme reri• 
fuubet f a moibaan tefJbö faföuatufölJÖtä oman f uomen• 
l'ieiif en usfonnoUifen fouhm foutta. -,-- Sje anf aitfemat 
täritä foto ff en ! 

ZaIJtoifin Iopuffi. jättää miefeR111te ~iUiam Z-Senningf, 
~rlJanin firjoittamat fanat H;anteeffif e§ta efämäföä. 
We fuulumat: ,,ttn tunne fopiltJampaa fultJaa if;anteeI0 

Iif ef, ta efömästä, fuin on elältJö Iöf;be, joföa alinomaa 
puf1J1_1uifee efiUe t:Jmpörifööö eläf,Jt:,Jttämä ja mirmoittama 
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neste, - enfö f opiltJampaa fultJaa armottoma§ta elä• 
mö§tä, fuin on umt:iinainen Iammiffo, jofo nieice it• 
f eenfä 11:Jefiä jofo taf,Jorta, mutta ei anna mitään tafoi• 
fin". 

Dffoon Zeibänfin elämänne elältJön läf;teen fartai• 
nen ! Z"sori tömä if;anne f aa oIIa Zeibän elämänne if;an• 
teena, jos olette l)erineet tä§tä foulusta tlJÖtt:Jmt:Jn ja 
tt;öf;alun, ja jos Z-Sumafa f aa oIIa Zeibän tuoimananne, 
niin tulette onniföumaan miUä I;t:,Jmänfä aiaUa tulette. 
fin toimimaan. Z"sumafa Zeitä fiunatfoon! 

z-s. ~ a r g e I i n. 

9klu ijinfonbin fuom. clu. htt. fcurahmnan 
ompchtfcura mm. 

d 



Q!ouiugtnuiu. :!litq .. ~unmi-~yunnhiu ,a.ru
rukuumm kirkko uykyint1111ä ulkn

munhn1111uutt. 

Zuommoinen fe nl)t on, fitte fuin ms i IJ t o r i ~ f f e• ' 
I ä f iif)en tornin rafenf i. Gfirä IJäneifö oUut tä§f i.1 tlJö§fä 
muita mief)iä tl)öaj:Juna; fiIIä fJän f anoi, että ,,föningit 
tuona fodeaUa tJiäpuolelfo firfonfJarjaa f aa taatummat, 
niin ettei ne j:Jetä eifö ole fufoan muu toaara§fa, fun te. 
fee foifen täifaifen tlJön tJffin." 

~obingtoni§f a fötoi paföori S'l'. 2 . Zoioncn tJfJDen fcr• 
ran paj:JiUifiIIa toimHia ennen fuin pa§tori ~- ~- &joiffo 
affoi föi.Uiä toufof. 7 j:J. 1900 iofo toifin fuufoufin fötJ 0 

mään ia iatfoi föl)nteiänfä fi.1ännöIIifesti tammif. 12 p. 
aföi 1903. 6ittemmin omat pa§torit Q.'lruuno msuorno§, 
:Otto 6tabiu§, ~- S'l'. 2ammi, ~noin 6atoofo, ~ofJrt msar• 
geiin ia Wftoar ITTautafof)ti fJoitaneet ~obingtonin 6uo• 
mi-61)noobin f eurafuntaa. 

~obi11gtonin f uom; etu. IutfJ. feurafunta paruföettiin 
tammif. 17 j:J. 1901. ::täHöin toaiittiin taiouben efimie• 
fJdfi Wcatti iYreefierg, firiuriffi S'l'aapo 9laiafo ia raf)a§• 
tonf)oitaiaffi &jeim ?!lsoofe. 6ittemmin toaföa liitettiin 
f eurafunta 6uomi•6tJnoobiin. 

Q:obingtonin 6uomH5'1)noobin firffo affu1nuobo§f aan 
(ilman tornia) rafennettiin pa§tori fil. 6atoofon aifona 
to. 1909 ia toif)ittiin ftJtJ§I'. 27 j:J. famana touonna. 

(foi.lingtonitt fttottt. etu. lttt. fc11rnf11nttn1t firffo. 
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53aajemmarti lJieman f efo§teiua ~obingtonin f euro• 
hinnan roaifJeiföa on .pa§tori Slf. <5arooian firjoitul'fe§f a 
.förfoIIife§fa S'raknteri§fa ro . 1910 fefo ~- ~- &joifon 
tirjoitul'fesfa Sl'irforiifesfa s:I'aienterisfa ro . 1913, firo. 
209-210. ~a tuo firfon tornin rafentaja, lffii(Jtori 
~ffriä, tuona firfon etu.pääsfä l'uroa5f amme, t)1111ä mo• 
nct muut ~obingtonin f uomaiaifet rooiroat f.tJUä tarroit• 
taisfa antaa f)aiuffoiffe ftJftJjiffe feiffo.peräifiä fefittJfffö 
ja roastauffia ~obingtonin fuomaiaiföen feurafuntaeiä• 
mtin roaif)eiföa. 

~- ~- &j O i ff a. 

.. 

lKakni kirkknu. 

joiben furoat eiroät roieiä ofe oUeet ,, förfoHif en Sl'alc11• 
terimme" Ief)biffä, .ptJtJbcimme täsfä efittää Iufijoif• 
femme. ~oinen niistä on @:nenin @:tu. 53uHJ. ja toinen 
\lsat)ne§biilcn @:ro . 53uHJ. firffo. 

@: n enin firffoa on rafennettu uf eina rouofina. 
<5curafunta oii .pieni eifä ta(Jtonut tefJbä roeUaa. ITTa• 
fcnnertiin fii s firffoa fen mufoan fuin jal'fettiin. lffiaI• 
mistumatonta l'irffoa fät)tettiin fumminfin tJ f)teisten 
jumaian.pairoeiuföen roiettoon. &jausfofta tuntui oUa 
firfo§f a fiUoinfin, roaiffa f e roielä oli roalmiföumaton• 
fin. (Sana roail'utti foruttomasf afin föfosfa . lffiif)boin 
fuitenfin l'irffo roalmistui ja roifJittiin .):JtJfJään tarfoi• 
tuff eenfa ftJtJsl'. 13 .):J . 1914, jo Hoin roif)fimtJffen toi• 
mitti föffol'untamme efimies tof)tori ~- S'r. 9cifonbcr 
.paMorien i5. lffi. s:I'aroan ja Slf. ITTautalafJbcn aitJustu l'o 
f eHa. 6eurafuntaa omat fJoitaneet ufeat eri otwttajat, 
nim. tofJtori ~- ~- &joiffa, .post. ~- lffiargelin, .pafö. 
~- Wcänttä, j.1ast. 9L <5aroola ja .post. 9L 91autalafJti. 
lffiiimel'fimainittu on feural'unnan nt)rt)inen opettaja. 
- @:oen on lupaamaa maanroiijeltJsfeutua, jo§f a af us• 
taa maanroifjelijöinä f uuri jouffo fuomalaifia . Vm• 
märtääff emme @:nenin feurafunnaIIa tulee ofemaan 
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pitfäaifoinen, tärfeä merfätJffenfä. ~Ioitfemme, fun ~6e• 
niinfin on faatu oma firffo. 

\ls a tJ ne s b i II en firffo on rafennettu ro. 1914 ja 
roif)ittlJ ,plJf)äcin tarfoituffeenfa marrasf. 1 ,p. 1914, 
joffoin roif)fim~ff en toimitti tofJtori ~- ~- Wifanber 

C\:licnin fuom. clu. htt. fcurafunnnn firffo, 9Jlicf). 

f eurafunna11 o,pettajan ,post. W. 91autafofJben atuusta• 
mana. 6eurafunnan roafinaifina opettajina omat of• 
Ie~t .. va~t. ~- 2. Zoionen, jofo fJoiti \l3a~nesbiUeä f en 
rotefa fuufuesfa Zrout Q:reefin f eurafuntaan, ,post. ~-
2ammi, ,post. W. 6aroofa, ,post. 2f. 91autafof)ti ja ,post. 
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Wipo 6etäfä, jofo ,par'aifoa on feurahmnan o,petta• 
jana. \l3a~nesbiUe fuufui rouofifoufia ~sf),pemingin 
,piiriin; mutta fuufuu n~f~ifin ITTe,pu6Iicin ,piiriin. -
\lsalJnesbiUe on Iu,paaroaa maanroif jef~sfeutua, josf a 

l,l3a1JncSlliHcn f11om. clu. [ut. fcurafunnon firffo, 9JlicfJ. 

af uu ,pafion fanf a!aifiamme. ZäHaif eHa ,paiffafun• 
nalfo, jos josf uin, tarroitaan fiis omaa firfl'oa. 

~umafa fiunatfoon näitä feurafuntia ja fitii i anoa, 
jota näisfä firfoisfa on julistettu ja tuHaan julista• 
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maan, niin että monet fielut tuiifimat föfittämään au• 
tuutcnf a 0eefuffe.sf a ! 

,,sr u i 11 f a i fJ a 11 a t o m a t f i 11 u 11 a f u i 11 f i j a• 
f i, &) e r r a ® e b a o t ! · 

Wcinu11 fieI11ni ifämöitfee ja f)aiajaa 
&) e r r a n e f i f a r t a n o i IJ i 11, f i e I 11 n i j a r 11 11• 
m i i n i r i e m u i t f e e e I ä m ä n 0 u m a I a n e b e 5• 
f ä,, (\lsf. 84: 2-3). 

~- ffi-f,J t i. 

,. 

.. 

.i\.atnrhtn piirin nrurak1muinta ja naar
uapaikninta. 

,,6uurct omat ~crran itJöt, jofa niifäö ottaa mauria . 
fJäncIIö on fuia riemu nii.stä". 

'.itii.sfii fcrrotaan main ftJfJIJeföi f,Joitooni 1t.sfottujen 
f eurafu11tien ja f aarnapaiffojen muutami.sta tapaIJtll• 
miföa miime neljän muoben ajafta, joUoin aIIemerfin, 
nt)t 011 f aanut 0umaian armoföa oIIa faitfcma.sf a Sjcr• 
ran laumaa fuure11 (foiurnfiia joen ÖLJriiiHö, 5ttJlJncn 
lualtameren rantamaiIIa, Oregonin ja ~a.sIJ inatonin 
lualtioi.sf a. 

ir .s t o r i a n f eurafunta Oregoni.sf a, 0Ik11 luanIJin 
ja mauraföunein, 011 oIIut toiminnan fe~fu.stana, ja 
papin af untopaiffo on fieIIö. 6eurafunnaIIa 011 firffo 
ja pappifa. sraife.sfa foetetaan ptJflJteIIö 0timafan f anon 
ri:JafomaIIa peruföaila, on ~erran armon ±untcmijc.s fa 
tionniföeftu \uaföuffic111'i11 Iöpi. 0Ioa tuottatuia luoit• 
toja on f aamutettu, jo.s on tät)tlJnt)t f,Jaamoja ja tappioi• 
tafin förfiö. 0öf en1ufu 011 fo .smanut noin 40 :Ilö. 

\lslJIJöfouiu, ja mtorif ott)ö±ö on jatfumaföi IJarra.stct, 
tu. ®eurafunnan nuorif OIJIJbi.s±t)ff een hmiuu 40- 50 
nuorta. srofouffi.sf a on mii me aifoina fölJ±e±hJ e11i111• 
möffeen maan fieftä. \lstJfJöfouiu oli miime taimcna 
fuurin f eurafunna11 f,Jiföoria.sfa, noin 150 Ia.sta ja 26 
opettajaa. Sfun feurafunta on mefaton, on f aatu tar• 
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pcemnen fonnatu? iäfenten fötettiiroäIIä uf)rauturoai• 
fuubeUa iäfenmal'fuina, fofeI;teina ia ompeiufeurarta 
tuIIeena arou?tul'fena, ettei ofe tarroinnut pitää iltamia 
eifä muuta eritlJi§tä raI;anferät)stointa. Dmpelufeura 
on pitänLJt fofoul'fia ferta fuufoubesfa per!Jei?fä. ~ä?• 
fi.1 efitämme f en furoan. 

\l3 o r t I a n l:l i n feurafunta, Dre. on f aanut naut• 
tia crittJisti.1 meneföt;?tä. 9Miä rouotta fitten oli ai• 
1toastaan 4- 5 fonnattatuaa iäf entä; ntJt on ii.if cniufu 
faiffiaan IäI;e? 60. ?illuonna 1915 fai feurafonta o?• 
taa !JtJtuäitä paifarta 2,000 boHarin arrooif en firfon 
ia fotin IäI;e? puofeUa I;innaUa, io?ta 400 boifarin 
fatumal'f ujen fansfa t)f,Jteenfi.1 on roieiä 11.Jeffaa 450 boI• 
Iaria. S'rirfon aroaiai§juI;IaIIifuubet pibettiin Dännen 
\lsiirin rouofifofouffen t;f)tet)be?fi.1 f)uI;tif. 25 p. ebeifä• 
mainittuna rouonna. @5äännömf eföi on iumaianpaI• 
tuciuffia pibctttJ ferta fuufaubcsf a !JtJroäHä of anotoHa. 
@5eurafunnan iöfcnct omat raffaubeUa ia HoHa teI;neet 
rooitaroanfa fcurafunnan fo?roattamifel'fi aineeIHfe?fa 
ia IJenl'ife?fä fuI;tee?fa. ,,0foi?ta antajaa 0umaia ra• 
fo§taa". 

?ill o o b I a n l:l i i n, ?illa?lJ. futf uttiin tämän fit:ioit• 
taja cnfi l'erran fofofuuira 1912, ioföa Iäf;tien föroin 
fieffö jofo toinen fuufoufi. 1913 peru?tettiin paiffa. 
funnaUe pieni ero. Iut. feurafunta, mil'ä f amaUa lJlJtt)i 
6uomi,@5t;nol:liin. 

0 n l:l e p e n l:l e n c e n ero. IutfJ. @5uomen Wceri• 
mie.siälJett)l'fen feurafunta ?illa?f)., futf ui minut ftJl'ftJl• 
Iä 1912. ®'ieIIä föroin 4:ttä 11.Juotta ferta fuufoubc?• 
f a fanfaiaifia 0umaia11 f anaIIa terroel;timö?fä. @5eura• 
funnaUa on oma firffo ia fen 11.Jiere?fä f)aali eri ra• 
fennuffena. 9cäiffö matfoilia pil:lettiin muutamia l;en• 



172 

gellifiä fofoul'fia ml)ösl'in 53incoin ~reel'iIIä, maherisf a 
ja S'feif osf a, m.lasfJ. S'faim eheIIänimitehJt f eurafunnat 
\lsortfanhista IöfJticn omat oIIeet pastori D. S'faarton 
IJoihosfa fiitä asti, fun fJän ietuääUä 1916 feural'un• 
nan futf umana ja aIIemedinneen ml)ötätuail'utuffesta 
muutti l5ort ~raggista, (fof., \l5ortianhii11, Dre. 

SD e e p ITT i b eri n feural'unta, m.lasfJ ., jo{Jon fuuiuu 
mtJösfot WafeI, on 9Btorian piirin tuanfJimmista feu• 
rafunnista toinen. ~umafanpaitueiuffia on pihettlJ fer• 
ta fuusf a htmmasf afin paifof\ f a feurahmtaa. Df 011• 

otto on Waf eiif> f a fJl)luä, SDeep SriberiIIä Iairneamj.100. 
@3eurafunnan firffo fijaitf ee tuiimeffimainitusf a fl)läs• 
fä . SDeep Sriberin matfoiIIa olen uf eita fertoja pitänl)t 
fi rfonmenoja ml)ösföt ~riJ;in fämpiifö ja jof\ l'us S'tnapp• 
tonif>f a. ~ofo toinen fuu olen fäl)nl)t @3eafihe§f a, Dre. 

jJ3 Ii 1t h <SI o u g fJ'i i n, Dre., pernstettii•n pienoi• 
ncn etu. fut. feurahmta 1913. \lsian fen jäifeen fJeri.ifi 
rtJftJmlJfi firfon ral'entamifesta ja j.1i.iätettii11 rt)fJtl)ä toi• 
miin. födfoa tuarten on jo feurarunnaIIe IafJjoitetta• 
tuo tonttimaa mitattuna f efä ompeiuf euran afJferaföa 
toiminnasta ja IafJjoituffiföa feri.ii.intlJnt)ttä raIJaa 400 
holiaria j.1anfiri [a. @3eural'unnan toiminta on foifen ai• 
foa oHut tuerrattain innofosta. S'firfonmenoja on pi• 
hettl) ferta fuusf a. 

6 b en f o n i s f a, Dre., on alettu pitäi.i fJengeIHfiä 
fofouffia. Dien jo fäl)ntJt fieIIä fofJheföi. We omat ai• 
noat ferrat, fun fiIIä paiffofunnaila on miIIoinfoan 
~umaian fanaa äihinfieieIIämme faarnattu. Dfnel)sfa, 
Dre. ja ~fJinoofin läfJifööIIä on ml)ösfin pihettl) muu• 
tamia fofouffia. 

Z5 I tu a c o s f a, m.lasfJ., on feurafunnamsta toimin• 
taa fJarrastettu parifenft)mmentä tuuotta. ~umalan• 
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roartahmnan tl)örfe oiifi oHut ia on roieföfin fJl)h:lä mafJ• 
bolnf uus ebistt)ä, fiilä .)JaiffarunnaUa af uu nelif enf a, 
taa fuomafaista, mutta MJitlJs on ruifenut f)itaasti 
of affi fiitäföt ftJl)stä, ettei f eurafuntaa oie tJf)bistetttJ 
firffofuntaan eifä fuurem.)Jia f1engelnfiä iulJiia ole f aa, 
tu aitaan . ~umafan,1:Jairoefuff ia oiett tääHäföt ,l:Jitänl)t 
roain feda fuusfa. \l31Jf,Jäfoulu, ia nuorif ott)ötä on eri, 
hJif emmht roiime aifoina foetettu f aaba roireiIIe. .s)erra 
f uofoon fiunauffen f ananfa ft)IroöUe ~lh:lacosf a ja 
muuafla! 

9-8-16. ~- '.v. ~-

~ortfottbin f 110111. etu. htt. f curnfnnnnn firffo, Dte. 

• 

1.Eu.el.etqiu nuuuuutaiknuluu npdtajat l!Illi 

.s)i.'m1mc1sh1ncinä ja mudJeeinfina feif oiroat opettaja, 
toroerit itJtJsfuun lopulla h:l. 1915, fiIIä l1eibc111 usfoI, 
Iin en ja monirouotincn jofJtajanf a ~afo& glibanpää oli 
c"ifölif en fuoleman fautta tuUut lJeistä erotetuffi. 2li , 
noustaan foimena enfimäif enä funnuntaina f anotusia 
fuusf a ferfefi f)än oUa f uunnitteiemasf n ja järjestä, 
mäsfä ftJl)siufufauben toimintaa, fun neljäntenä lJän 
io mafafi ft)lmänä. ~ie toimintaan oli tuUut jo l'ui, 
tenfin roiitoitetuffi. 2uofat iän ja ftJftJien mufaan jiir, 
jestetl)rfi. misfr ja fruunuft)steemin nappijärjesteirnä 
oli tullut föt)täntöön otetuffi, niin että toiminnan fuun, 
ta jofa f ulJteesf a oli merl'ittlJnä. ~ipä ole fiis ollen, 
faan if,Jme että roidä rouoben fuiuttua f)äntä faipaam, 
me ja ilJmetteiemme, miffi IJän ei ole tääIIä? ~äl)t, 
tl)tJl'ö fosfaan f e aul'fo, jonfa l1än on jättänlJt? WHtii 
tefJbä, jättääl'ö fiiLJen fofo f uunniteimat, fon IJänen 
lämmintä jolJ±oaan ei ole enää mufana? 

~i f uinfaan. ~os ferran taf)bomme l)änen muis, 
toaan funnioittaa ja rafastaa ml)ösföt niitä ,l:Jt)rin, 
nöitä, jotfa lJäneUäföt oiiroat ftJbämmen afiana. 9?:äin 
ajatteiiroat f unnuntaifouhtmme opettajat. .s)än ei ole 
enää meitä of)jaamasf a; fiffi tarttufaamme nt)t itfe fö, 
fiffi niif,Jin afioif,Jin, joista f,Jän meitä niin uf easti muis• 
tutti. 
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~uhJomme efittää meme ne o,pettojot, jotfo uutte, 
ruubelfo jo innoIIo teföoät ttJötä roiime itJuoben ftJtJ§• 
ja tämän (1916) itJuoben feitJätrufufoubeUo. ID1oinit• 
f emme l)ei§tä itJieiä nimer±ään f euraoitJoo: tJIIJääUä itJO• 
femmofto oifeoffe on ilfugu§t ~oiitJi§to, foufumme itJo, 
raj of)taja, föjo§ton f)oitaja f efö 5 Iuofon ,poifien oi1et, 
taja . - 9ceiti ~iina ~offfori, foufumme urfuri jo o,pet• 
tajo 1 Iuofoffo, nlJftJifht o,p,pifaono 6.,o,pi§to§f a. -
9cciti ilfino 6ofmi 4 Iuofon o,pettojo, monirouotinen 
,pLilJföfirjuri itJ . 1915 fo,p,puun, ntJftJinen rafJoBton, 
fJLlitajo. - g)rjö 53om,pinen, ri,p,pifoufufuofon o,pettajo. 
nnut mt)örifin raomottufuofon o,pettojono. - ID1r§. 
(iflitJiira S'fttuttifa 4 fuofon opettaja, fefä nt)ftJinen ,).1ÖtJ• 
töfirjuri. - 9ceiti .\)Hbo ~ofJon§fon itJ. 1915 rippifou, 
Iufuoffofoifio. ~oulumme nlJftJinen urfuri jo o,\:lcttajo 
3 :Ho IuofoUo. - .~ane 6aT6acfo, 5 :nen Iuofan o,pet, 
taja ja rirfforoöärti. - 9ceiti 53em,pi ID1aijafa, 3 Iuofon 
opettaja (fe§fimäinen riitJi, roofemmarto oifeoffe) . -
9cciti rnfion Wcotfon, 4 fuofon o,pettaja, itJ. 1915 ta• 

f)o§tonfJoitajo, nt)ftJifin itJoftion foufun o,pettojono. -
9ceiti 9Jl:innie ~itJi§tö 2 fuofon opettajana. - 9ceiti 
ID1eimi .\)iif 5 fuofon o,pettojo. - ID1r§. 2Cino ~uufi§to, 
nlJftJifin ri,\:J,pifouiufuofon opettaja. - ID1r§. S'r. 2C. ~1i, 
bon,pää, o,pettojo 2 :Uo Iuofono. - 2Corne ~ärroinen 
(ofimmoif eno ritoilfä toofemmoifa) 5 :nen Iuofon o,pet, 
taja. - 9ceiti ID1efibo Q}ocfo, foulttn jäfenl'irjuri jo 3 
Iuofon o,\:lettajo. - 2Cntti .\)offanen, foufun jol)taja, 
luäfioifoinen opettaja niiIIä IuofiIIo mi§tä on opettaja 
,poir,f a. - .\)iföa ~iroi§tö, 4 Iuofon o,pettoja. - Cfb, 
itJorb ~of)onf on, 1 :fen Iuofon opettaja. - 9ceiti 2Cfice 
~e§t, ri,ppifoulttiuofon o,p,piioita, roäiioifoinen o,pettojo 
eri IuofiHo. 
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iffiielä mainittafoon o,l)ettaja Sjenr~ :tai,l)ale, ,l)oirien 
6 Iuofan uuttera o,l)ettaja, jofa f eurafunnan muitten 
toimien tafia tuli e.§tettJffi fumaan f an,l)uma.§ta. 91~· 
f~ifin on mr. ~ai,l)ale 6uomi•matfaUaan, joföa obote• 
taa n f aa,l)umaff i. 

9,äin olemme ntJt llJ'fJtJeföi efiteneet ne o,lJettajat, jot• 
fa (;fbeleHJin f unmmtaifouiu.§fa jäimät ±lJötä jatfamaan 
mr. :Riban,lJään ,l)oi§tuttua. ~ämän raffaaffi tuIIeen 
luainajan muiföoUe olemme taIJtonect tämän fuman ja 
11iimii muutamat rimit mielä omiföaa, maiffa miime 
luuoben Sr. faknteri§f a onfin fuma ja llJI)l)fäinen fö. 
joitu.§ tJÖtten mui§toUeen omi§tettu. S'rt)Iliffi ,l)afjon 
emme fuitenfaan mieläföiin oie f anoneet eli rirjoitta• 
ncet. Sjarman f eurafuntalaif en 'f)artioiHe fäitJtetään 
niin ,l)a{jon ieIJtömiä ja toimia fuin fanotun mainajan 
ja faiffiin niiI)in f)ön iloiten ferfifi. 6unnuntaifouiu• 
tlJö oli fuitenfin tJrfi IJc'inen miefuifimmi§ta meimom, 
f uuffi§taan . Winoa§taan ne, jotfa IJänet tunfiluat, tie• 
tämä±, mitii olemme menettäneet. 91iin,lJä miime fefäi• 
nen fefäfoufun o,l)ettajammefot mr. ?lf. Sruufisto lau• 
fui: ,,S'rlJifö (;fbeieHJistä on ,l)aijon .).10i§fa, fun :Riban• 
,lJiiä on ,l)oisfa". 91iin, me ebeiet'f)iiäif et fen flJUä htn• 
nemme mitä 'f)än oli meiIIe. Sjänen ft)Imämänfä tlJÖ ei 
fuitenfaan ole mennt)t IJuffaan. ~foffemme f aamme 
IJuomata, että meiUä on jouffo nuoria jotfo 'f)afuamat 
oUa ebeUeenfin mufona Sjerran it)ö§fä. 91uoret omat 
enemmiföönä f unnuntaifoulu§f ammefin, jofa lienee 
firffofuntamme if oim,lJia. (),lJ,lJUaslufu IäIJenteiee fafJ• 
ta f ataa ja o,lJettajia on ,l)arift)mmentä. ,, (;fteen,l)äin, 
furfottaminen niiben ,!)erään jotfa ~I'f)ääUä omat" -
oifoon tunnuslauf eemme tänäfin aifomana muonna 
funnuntaifoulut~ö§fämme. Wcenneet fofemuff et ja 

i 

179 

mui.§tot ,lJitäröi.it meitä aIJferoina Sjerran t\Ji.i sfä, niin• 
fauan fuin ,lJäimä festäc'i. ,,Wcuiföafaat jofJtajiannc, 
jotfa omat ,l)uIJuneet teme ~umalan f anaa: fatf ofaat 
fuinfa 'f)e omat maeffuff enf a ,lJäfötäneet, ja f eurati'aat 
IJeibän u§foanfa" . - Sjeli . 13: 7. 

(;fbdetf), Wcinn., ftJtJ§ruuHa 1916. 

~L Sj o f f a n c 11. 



f!jaurnrkiu tUt. lut. nturakuuttau uunr.empi 
nmpt luntura. 

förfoUif en ~alenterin IufijoiUe efitön täMi,1 fuluan. 
jof,fa ni'tfJböän jouffo naijia, jotfa omat mlJösfin ofal• 
taan offeet fiiree?fä ±tJösfä, ei ainoastaan feurafunnan 
tamaUiföen juoffemain menojen fuorittamifcf\i, mutta 
f eurafunnan meian maff amifesf afö1. &) tJmin on t1tJflJ• 
nlJt tarfoin miefif,\ämme tuo järeHe föjittömätön, mut• 
ta fuitenfin &)errarta tuHut furitu?päimä maalisf. 14 
p. 1909, joffo in föffomme faatiin näfJbi.1 puolen tun• 
nin fuiues \a tuf)fana. Uufi firffo rafennettii11 f amaik 
paifaIIe; mutta fe Iasfi rasfaan melfataafon f curahtn• 
nan lJartioifle. ®ittemmin melfaa on mal'fcttu moncI• 
Iafin eri taluaHa, mutta ompeluf eurain toiminnan fau±• 
ta on f aatu dJfö f uurimpia tufoffia. ITT:uorem,\Ji 0111• 

pefuf euro, jonfo fuman fösfä efitämme, on peruföettu 
muonna 1912 ja on fiifö asti oIIut alJferasfa ±tJösfä 
ebeHämainituIIa tamaHa. ~ämö f eura on jäf enht• 
fuunf a ni_ffJben oIIut alusta affain noin fafJbestaftJm• 
rnenestä foirneenftJmmeneen IJenfeen asti. Difoon oIJi• 
mennen mainittu, että S'l'upariaiueen Iallomuofina foe• 
teitiin ja järft)tertiin melfeinpä faiföen f eurafunnaI• 
Iif, ten f eurain perustuffia, mutta ntJt puIJeena olema 
nuorempi ompefuf euro maan feif oi lujana, pitäen fö. 
foIIif et ja ttJöafiat eroitettuina toifistaan. Gftten fui • 
tenfaan Iiioittelifi, niin oifoon mainittu feiitt)ff effi, että 
josfus jotafin erimieliftJtJttä aina fifloin täIIöin tapalJ• 
tui, mutta feuran f)ajoamista ja jäf enten mäf)enemistä 
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ei maan ta,pafJtunut. Whtä jäf en määrän miirJenemifecn 
tulee jos fitä on ta,pafJtunut ja että joi±aföt aina jos• 
fus on jää11tJt pois, ei fe oie f uinl'aan ta,pafJtunut fof. 
foföfJfon tafia, futen monesf a ,pail'asf a f iHoin ta,paIJ• 
tui. ~amalfif esti on tämän feuran jäfenet ,panneet 
toimeen ferran muobesf a fuuret mtJtJiäis irtamat joista 
aina on feurafunta f aanut fiemof en fumman jol'a muofi. 
Sl'un tänä muonna on ,päätethJ maff aa loppuun f eura• 
funnan föfon meifa, niin fiinäfin qommasf a on fä. 
män f euran jäfenet oUeet ja tJfJä ebeIIeenfin otoat afJ• 
frrasf a tl)ösfä. Om,pa uf ein oUut fesfusteiuja fiiföfin, 
josfo om,pefuf euroja fitten enempi tarmittaifiin, fun 
fäffomme meifa faataifiin maff etuffi. Wina fuitenfin 
ofemme ,päösfeet fiifJen tuioff een, että ,paljon on mieiä 
fittenfin ttJötä . maiffo föffommc f aataifiin mefotto• 
maff i. Wceibän oiifi encmmön ufJrattama ,pafanain 
fJtJmöff i mitä tiitJäi asti olemme moineet tefJbii D,p,pi• 
Iaitoffemme 6uomi•o,p istonl' in tuiifi f aaba f uuremman 
fmmatuff en, fotiiäfJetl)sttJöfin oiifi fJtJmin tätl'eä. Oman 
feurafunnan f ifäiäfJetl)stlJöfin tarmitfifi jonfun merran 
matoja, filmäifo pitäen nuorif on fristiHistä l'asmatus• 
ta feurafunnasf amme ja mtJÖs fötJfJäin auttamista, 
jonl'a ennen l'aiffia tuiifi oUa f eurafunnan tätl'eim\.1ii,i 
tcfJtämiö. 9cämö fal'fi jäifimäisfö on niin rm itfeäm• 
me, että en Iuuiifi. rl)lmimmänföön niitä · ftJrjötJttömän. 
9coiben ±erJtämien IaiminftJönti of ottaa f eimäföi, etfö 
feurafunnaIIa on nimi, mutta fe on fuoHut. W1utta 
ebeIIämainituisf a toimisf a of otetaan oifean feurahm• 
nan efinmoimaa. ~Iäföön ja l'asmafoon tämänfin om• 
,peh.tf euran jöf enet tJfJä enemmän möftJmättömiff i ja 
moimaUififfi &jerran f eurafuntatl)ösfä ! 

Wc. ~ e f o n e n. 

Qll.rttthttthitt ~unmal. 1.Ett. 14ut. n.rurakuu
ttatt nmptlun.rura. 

~äsfä f aammc efittää fumaHa tJifömainihm f eura• 
hmnan om,pch.tf euran. 6iinci näemme manIJem,pia feu• 
ran jäfeniä, jotfo omat f en aifmm ,panneet, ja nuorcm• 
,pia, jotfa omat masta•aifamia. Om,peiuf eura ,peruste±• 
tiin m. 1907. g)ffimieiifesti fofoonnutaan torstaifin 
muoroIIaan funfin feurafunnan jäf enen Iuo . Dm,pefo• 
f eura on nl)ftJäön toiminut föännöliif esti, toaiffaföt 
mäiiin ,pieneHä jäf enmäöräUä. 6eura panee· toimeen 
nttJtJiäifici ja Htamia. 9ciisfä tifoifuuffisfa fitfastetaan 
ral'fauben hJön metl'itl)stä ja footaan matoja feurafun• 
naUe. ~nfimmäif et ml)tJiäifet ,pibettiin tammif. 9 ,p . 
1908; toif et famana muonna lJeinäf. 9 ,p . 6euran ,pe• 
ruföamif esto aina nl)fl)aifaan on toiminut ,pu{Jeen• 
jolJtajana mrs. 6 anna Dtteiin. Wcuut toimet omat 
maifJbeUeet uf eammaUa eri fJenfiiöIIä. . %Jl'tJään omat 
fuuiuneet mirl'aiiijoifJin: ,pufJeenjofJtajana rma 6. Dt• 
terin ja m. ,pu{JeenjofJtajana nti Z5. Wantafa. ~-itjuri• 
na rma ~L 53atomäfi ja m. fitjurina nti :!n. ~ennanen. 
ffi:aIJaföonfJoitajana nti 6. 6Uian,pää. Sl'ofouffia on 
f euran aH'uajoiIIa ,pibetttJ enimmäffeen jofJtajan afun• · 
noIIa, mosta miimeifinä muofina on fofoonnuttu per• 
fJeis fä. St'ofouffisf a lauletaan ja fesfuföeIIaan feuraa 
fosfemista afioista. ~aion emäntä tarjoaa l'afJmit fo . 
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fouffen of anottajiHe, jo§ta fuoritetaan tua,paaef)toinen 
maff u f euran fo§f aan. 

6eurafunta · on u§fonut omj)efuf euran tef)tätuäffi 
fJuolefJtia foifi§ta f eurnfunnan Htamiföa tJ . m. ,pieni§• 
tä afioiföa. 6eurn tualitf ee fofouffi§f aan feurafunnan 
Htamiin folmif)enfif en tarjoilufomitean tJfJberfi fuufou, 
lleffi ferrnUaan, jotfo omma tuaroillaan 1Jitätuät f)uo • 
len f iitä. ~ämä on fJuomattu föt)tännöUijerfi fiitäfin 
ftJtJ§tä, ettei aina tartuitfe f amojen f)enfilöiben oIIa 
WcartrJan asfotei§f a. 6euran jäfenet otuat j)anneet toi• 
meen mtJtJiäi§iltamat foffi fettaa tuuobe§f a ja fitten 
luotuuttaneet rnf)at feurnfunnan juoff etuiin menoilJin, 
josfus $100 tuuobesfa. 

\Om,pefuf eurnmme ±tiö§fenteletuät monta fedaa tuai• 
feisja ofof ulJteisfa. ~ai§telua on eteen,päin meneminen 
ollut, mutta Sjerraan luottaen on tuaircuff ienrin Iäj)i 
,pääfötJ. .13ifätföön Sjerra fen Iufua ja fiunatfoon ellel• 
feen ttiötämme! Sj u r b a ~ ä r mä. 



1!jurbnriu ittfyuuiu-.aturukuttuuu 25-wun
tinjufyla. 

®uomi•®t)noobiin ruuiulDa &'jadiorin ?BetIJania,[eura• 
funta, jofo näifJin f aaffo on oIIut ja on IDieföfin Of)ion 
f uomafoi[iföa f eurafunniföa fuurin, ±ätJtti fuluneena 
1Duo11110 fefäfuun 21 p :nä 25 luuotta. Wcerffitapauf[en 
jofJbo.sta IDietti feurafunta fuurta mui.stojulJlaa efofuun 
12 ja 13 p :nä. 

~uf)la alfoi Iau1Dantai11a eiofuun 12 p :nä flo ½3 j. 
pp. ~nuf[i IDei[attiin IDir[i 143. ®en jäffeen ailefir• 
joittanut, feurahmnan nlJtlJinen opettaja, jofJti rufouf, 
1en ja Iau[ui terlDefJblJ.s[anoja Buuff. 10: 38- 42 jolJ• 
boIIa. Srun ]itten oli IDei[attu IDir[i 168, piti feurafun• 
nan entinen opettaja, pafö. ~- ~- S'ralDa ~egauneeföa, 
WcicfJ., .pitföf)fön, fötof[een MJoittalDan pufJeen. ~lta• . 
päilDiin oIJjefma pi.iätttJi f en jäifeen lnirreITä 343. 

SralJIDi• ja iHalfi.sioman jföfeen julJiittiin ulfoilma.sfa 
föfon ,l.1ifJamaafla noin flo 1;~8-10. OlJjelma alotet• 
ti in IauiuUa 61 &jengelfififöä Bauluiföa ja ~ir[i.sfö, jon• 
fo jäifeen pa.st. @. Bip[anen iYairporti.sta, n., jolJti lJlJ• 
tei.srufouföa ja piti IlJlJlJelJfön pulJeen. Wcerimie.spa.stori 
SraUe Wcäfinen Q3 roofit)ni.sti.i, ~ - ID., pufJtti erittäin IDHf• 
foa.sti ja Iämpimi.iföi (iff. 2: 14 jof)bolfa. Wlt)ö.s pufJui 
IälJetlJ.s[ aarnaaja ~iilo Srorf)onen ?BroofllJni.stä. ®en• 
rafuntien terlDef)btJf[iä efitti1Dät: neiti &jilba \l,5u.sfa !IIe• 
beianbin ®t)noobHeurafunnan puoie.sta, lJerra ~u{Jo 
SrarlJu (ifrien ®tJnoobi•f eurafunnan puoie.sta ja pa.st. 
~ran.s Bef)tinen &'jaroorin fuomaI. lälJeilJ.sf eurahmnan 
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puoleföa. !Ionneautin ®tJnoobj.feurafunnan ebu.staja, 
IJra ~ ulJo ff Srultti efitti lJf[iniaulua. \l,5u1Jeiben Ioma.s[a 
paiffofunnan f uomaiainen tortuif oittofunta ,,&'jumina" 
f oitteli u[eita fappaieita ja f eurafunnan tilapäinen fuo , 
ro e[itti lauluja. Srauniin ilman IDaIIites [a ja fälJfö• 
lamp1.1ujen IDalaiföesfa muoboBtuilDot HtolJetM firfon 
pifJamaaUa 1uirfifi fö1Döf[i, 111iertötJfc1ttö1vi.ff]i jufJfatfi. 

~ut6orin clu. lut. fc11rnftt111t111t firffo. 

®unnuntaina eiofuun 13 p :nä oli enfin juf)Iajuma• 
IanpaIIDeius rirfo.s[a flo ½10-12. ®iIIoin faarnafi • 
IDat paföorit Wcäfinen ja SralDa. 

\l.5äi1DöUi.sioma11 jöHeen jatfetiiin of)jeimaa fäfon pi• 
f)amaaUa ffo 2 :rta aifaen. ;{oi.sfon[aifiUe pulJui f euro• 
funtamme puofe.sta lafimie.s ~of)n (if. @lanta. &'jaroorin 
ruot[afoi[en 21:ugu.stana•®t)noobiin fuufulDan feurafun• 
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nan 1)astori Otto 0. Off en 1Jiti 1)ontetuan 1JufJeen, niin, 
iföän maan fieleUä. ~äfJett:Jsf aarnaaja 91iilo ~orfJonen 
1)ufJui 1)afanaläfJetl:)safiasta. ~olefJti, jofo fen jälfeen 
fonnettiin firffofuntamme 1)afonalä{)etl:)rf en lJlJtuäffi, 
tuotti $31.95. ~ertue{)bt:Jffiä efittituät l1ra Wcäfi ~aroa, 
rin fonf aUisf eurafunnan 1)uolesta, {)ra ~alle Ojajärtui 
Gronneautin ®l:)noobHeurafunnan, fJra ~ustaa ~ainion, 
1)ää l5air1Jortin ®lJnoobHeurafunnan ja fJra Grarl ~en, 
ften @irarbin ®l:)noobi,f eurafunnan 1)uofesta. ~rtua 
@;etua Sf-atua Iaufui runon. S'l'uorofaulua f antiin fuufla 
uf eaan fertaan. OIJjelman fesfefiä 1)ibettiin fof)tuiloma. 
®en ebeUä oli {)ausfo l:)Ifätl:)sfo{)taus. [letfJania•f eura, 
funnan tuaraefimies Osfori ~ai{)Ianen Iaufui f eurafun, 
nan fonttorille l5rans WciHeli ~olmftrömilfe f eurafun, 
nan 1)uofesta ftJtuän fötoUifuuben ja tunnustuff en f ano, 
ja fen jolJbosta, että 9fö1 fiiIJen mennesfä jo oli oUut feu, 
rafunnan tueifuunjofJtajana l:)Ii 21 tuuotta ja udurina 
IälJes t:J{)tä foutuan. ~o1)uffi fJra ~ailJfanen ojenfi font , 
toriIIemme feurafunnan fa{)jana arttl'Offoan tasfufeIIon. 
~aatimaton fonttorimme oli fotuin f1ämmäst1:Jrfisfään 
föstä l:)IfätlJff estä, josta {)än ei oIIut ennafolta f aanut 
mitään tuilJiä. 

;;sllaffifen jäifeen fuoritettiin ju{)Ian Iot,i.molJjefma 
firfosfa. \jsastori Wcäfinen 1)iti enfin ri1J1Jifaarnan, jota 
feurafi lJ{)teinen ~erran 1JIJ9ä11 etJtooUifen tuietto. ®iIIi.'1 
aifoa oli firffoon f aa1)unut ili:sfJtabufan engfanninl'iefi, 
f en lutfJeriL feurafunnan 1)astori Gr. ~- sn. SD03er, jofo 
c{)toollif en tuieton jälfeen efitti tertueIJbt:Jff en f eurafun, 
tanf a 1)uolesta. ~Mä 1)uf1ui 1)asi. 0:tuert Wcäättälä 
91etu Grastlesfa, \jsa. ®eurafunnan tuaraefimies 0. 
~aiIJianen Iauf ui f eurafunnan 1)uolesta fötoff et ju{)la, 
tuieraiIIe ja tuarfinfin jufJlaan faa1)uneilfe 1)astoreiIIe. 
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Wcuutamia jää{)l:)tuäisf anoja Iaufui ml:)Ös aIIefirjoitta, 
nut. WI1teinen rufous, jota jofJti aIIefirjoittanut, ja 
tuirfi 272 (,,®un fJaltuus, rafos ;;sfäni") väättitui-1± fit , 
ten ju{)Iamme nmf aan, arrooffoan o{)jelman. 

®unmmtaHUan ju{)fasf a luettiin feuraoltJa ju{)Iaon 
f aavunut fäfJföf onoma: 

,,~ougfJton, WciclJ ., ~fug . 13. 
~f§{)tabufa ~aroorin [\etfJonio f eurafunta, Grore ~leb. 

Sr. &:,. Wconnerfort,i, 28 Wcarfet ft ., ili:s{)tabula ~ arbor, 0 . 
~engesfä olemme mufonanne 25,ltJuotifcsf n juf1fas, 

fanne. S'l'iitoilifina ;;sumofoIIe onnittelemme ~eitä ju{), 
Ianne jo{)bosta ja toirootamme ;;sumafon runf asta fiu, 
nousta roaföaif esf a toiminnasf anne. ®eurahmnan ~er, 
ra ;;seef us S1'rifö us faaraon aina olla jol1tajonne. 

:;s. Sr. 91ifonber, Wc. \jsef onen, 0:mif \jsef onen, Wc . ~an, 
gas, Z5. ~irroonen, S'l'. ~- S'l'Hffo, 0:. ®aastamoinen, i-S:. 
~olonen." 

9'Jconien 1)aföorien läsnöolo jufJfosf amme Iifäfi f en 
f1arroinaif uutta ja fuuremmoif uutta. \jsast. Wcäfifen oli 
f eurafuntamme tuartaroasten futf unut juf1fo1Juf1ujaffi. 
\jsastori ~ aroa oli f aa1)unut juf1Iaa11 1)er{)eenfå fonsf a 
terltlefJtiöff een entifiö feurafuntiaan (~arborin of1ella 
mt)ösföt Gronncautin ja @:tien feurafuntia) ja fötJbäf, 
f ecn fotf omasf a entifiä tuttuja toiminta1)aiffojaan. ~ än 
tuii1JIJi tälfrr föt)nnifföön 1)aiffafunnallamme noin 1)ari 
ltliiffoa. \jsastori 91. ~or{)onen taas oli f oroittanut fier , 
tomatfonf a OfJiosf a ja \jsennftJlbaniasfa niin, ettö f1ö11 
f ai oUa mufona jul1Iasf amme. 0:nnen föinaan Iäf1töfö1, 
fo tämö firffofuntamme enfimi:iinen Iä{)ett.)sf aarnaaja 
lJalufi föt)bå terltJdJtimösfä OIJion ja \jsennflJitianian f eu, 
rafuntia, joiben fesfuube§f a fJän 1)ari ltJuotta aifoifem, 
min oli 1)iirirunnan fiertätuänä 1Ju{)ujana ;;sumafon f a, 
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naa fJerättättJii i3ti f aarnaiUut ja IäfJehJi3fJarrai3tui3ta ttJiri• 
teUtJt. 6amaHa fuin fJän näitä feurafu11tia terltJefJti, 
fJiin mt)Ö i3 feröfi moroio ,pafanoiäfJettJff emme fJlJmäffi. 

0ufJlaa f uofi foifen oifoa erittäin faunii3 .).1outaiima, 
ei liian fuuma eifä liian ftJimä. )illi.-ifeä oli Ioutoantoi• 
iltana ja f unnuntai11a fJt)min runfaasti. Qufuifasti oli 
juf)fofanfoa f aa.).mnut Wi3fJtaoufon lJm,pärii3töftäfin ja 
naa,purifau,pungeii3ta, tuorfinfin @:onneautii3ta, föici3tä, 
i5air,portii3ta, ~kbelanbista ja )illorreni§ta. 

ITTuoan, juoman ja ttJirmoffeiben tarjoiiui3ta f aotii11 
jufJlai3f amme ,puf)boi3ta tuloa lJii 170 boiforio, jotfa ra• 
f)at Ianfefituat feurafuntamme ,pii,p,pu,udufa§f aan. 

0uIJlatunncfman foIJottamifeffi luaimii3tui juf)foan jo 
oli fiUoi11 mtJtJtämänä Q3et(Jania,feurafL11111011 laaja 1.95. 
fittJuinen 25,ttJuotii3juifaif u. 0uHaif ui3f a on ttJorfin run, 
faai3ti firjoituffia eri f)enfiföiitä. ~äi3fö ,plJlJbömme main 
fJuomauttaa, että fiinä, oHetiföt fen ail'u,puoieHa ole• 
tui i3 fa fJi i3torioUifii3fa firjoituffii3fa, annetaan tualaifettJia 
tietoja &)aroori§ta, f en tt)öofoi§ta ja finne of cttunei§ta 
f uomafaifii3to, femminfin fJeibiht f eurafu11taf1arrai3tuf, 
f ii3taon. Q3effJanio•f eurafunna§ta IuonnoUif e§ti ferro• 
taan enimmän, mutta ,paljon ,pufJutaan mt)ö§fin &)aroo• 
rin muista f uomalaifi§ta f eurarmini§ta. \]3oi3t. )illif• 
Iiomf on-tuainajan ciämäntuaifJeet ja tuoifuhti3 efitetään 
fiini.i aina f)i.hten fuoiemaonfa faaffo. 0uifoif ua tuoi 
ttJiefäfin tilata Q3etf)a11ia•f eurafunnaita, fun firjoittaa 
aIIefirjoitta11eeIIe, jonfa of oite on: 28 Wladet 6t., Wi3fJ• 
tao ula &)aroor, OIJio. 6e maffaa ,po§tii3f a fäfJetettlJnä 
68c täf)än moofJon ja 70c 6uomeen. 

0umolaIIe fof)otfoo11 11ÖlJrÖ fiito§ Q3effJania,f eurafun• 
11011 mui§tojuf)lan foifin,puolif e§ta 01111ii3tumifei3ta ! 

~ a II e &). Wl a n n e d o r .p i. 

• 

Q!nuueuutiu .seurukuuuuu kirkuu ala.sali. 

~011neautin f uomalainen em..Iutf). f eurafonto, jofa on 
,perustettu f)ei11äf. 14 ,p :11ä 1895, f oi oman fietuän ja ti• 
laman firfon (Jei11i.ifuu§f a 1901 toimittuaan fiif)enaföif et 
fuufi enfimäiföä tuuottoon enfi11 rouofralaif eno ja fitten 
omoff ee_n o.i3tamai3f 0011 f)oafii3f o. ~idfoon fuuiui fJeti 
aiu§fa 1fon.pu0Ieinen faforiföo, mutta Mlari oli ainooi3• 
taan fen tuerran Iaitettu, että finne moitiin fijoittaa fir. 
fon Iämmitt)i3Iaitoi3. ~nfi tuuofino tuifönfin IJlJtuin toi• 
mecn föfoIIa ja f ofori§toIIa, mutta fitten mäfJiteIIen 
.).1oifl'afu1111011 f uomofaif en tuäe§tön fo i3 ttJoei3fa, fofäen jo 
nuorifon Iifääntt)ei3fä ja feurafu11naIIifen toiminnon fan , 
be§fa uufia muotoja alettiin tJfJtä enemmän tuntea afo. 
faiin tarluetto. Wiof oli fuitenfin f antiin ttJa§to fulimcc• 
110 tuuon110 1916. 

6eurafuntafofouffei3fa Iofof. 18 .p. 1914 oli cnfi fer , 
ron ftJftJmlJ§tä fiitä, eifö ofifi rutuettotua ofof ofia rofen• 
tamoan. 6euraotua§fa feurafu11tafof:ouffe§fa noin fuu. 
f~~fi t_fo1:än ji.lHeen, morra§f. 22 ,p., .pää§tiin afiofi [ll jo 
mm ,prtfoIIe, että ,päätettiin l'erätä .poiffofun11an f uoma• 
Ioifiita rofJafofJjoja ja ,Iu,pouffia oiofoiin rafentamiföo 
tuorten, ja ±tJÖIJön rt)f)tt)minen jätettiin fen tuaraa11 mHl• 
fä määrin tuaroja f aatoifiin tämän fetät)ff en foutt~. ~e
rääjiffi tuafötiin 0acob 6iifafo ja Sftr§taa 6ammaHsto. 
6eurofuntofofouffefif a tuiiffo mtJöfJemmin afio ofi tao§ 
efiIIä. ~äIIöin enfiffi ilmoitettiin, että ferät)fi oli tuot• 
tanut Iu.pouffi110 169 boiforia. 6en jäffeen äänefi tlJf. 
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fcifä raHai§tiin ftJJlJmt)§, rumetaanfo rafentaniaan afa• 
falia io lJeti maifo mosta muofi mt)öf)emmin, ia ebellinen 
mieli+1ibe moitti 10 :Ifo ääneIIä 5 :ttä ääntä ma§taan, io• 
ten fii§ rafennusttJÖ ,päätettiin affaa f)eti. 6ama§fa fo. 
fouff e§f a mafittiin afafalin rafentamisia fJuoielJtimaan 
7-miefJinen rafennuföoimifunta, iofJon tulimat: 9.Jcatti 
mönniffö, matti 53intafa, ~afo6 6iifafa, S'rustaa 60111• 
mafifö o, S'raHe Oiajärmi, ~if al:ri 53ammi ia 6afomon 
9J1tJ1It)möfi . 91öisti.'r fJenfilöi§tä nimitettiin fomitean efi• 
miefJeffi matti Wcfomifl'ö, firjuriffi ~aco6 6iifafa ja ta• 

fJaföonfJoitajaf\i matti 53intafa. 
;;t'.tJö ,pantiin nt)t fof)ta afuIIe, ja joufufuun Io,pµ uun 

faatiin tar,peeni\et ,pofJjatlJöt tef)btJffi: felfori fiJmennet• 
tiin, !ifamiemörit ja me\ijof)bot ajetettiin ja fellarin ,pofJ• 
jan ,pöäHe muurattiin fementtifottia f efö tämän t)m,pä• 
rifie firfon föuijafon tuerfi ja munan mieremifen ef)föi• 
f emif effi f ementti,penfereet. :=.tlJÖ tefJtiin f uurimmaffi 
ofaf\i ifmaifeffi. m:ineet maffoituat $137.63. 

~ffaf alin rafentamife§f a f eurafi tämän jöifeen, maro• 
ien ,puutteen tafia, toista tuuotta fe§tönt)t f eif aus. \lk 
ru§tufölJÖaineet, jotfa ttJöfJön rt)fJbt)ttäes\ä oli otettu me• 
Iaffi, faatiin maffetuffi muoben 1915 Io,p,puun mennesfä. 
91afJaiu,pausten ferät)s, iota mUtei t)fjinomaan toimitti 
~aco6 6iifafo, tuotti $140.50. 6'eurahmnan 0111,peht• 
f euro tlJösfenteii afof alin rafentamifen fJt)tuäl'fi ia IafJ· 
joitti ntarrasfuusfa 1915 rafennusfa§faan $100.00. 
~uoben 1916 afusfa on rafennusfasfasfa fööstöä $102. 
87. 

Zafmi 1914-'15 oli tt)öoiojen ,puolesta oIIut ~onne• 
auti§fa tJt)min f)uono, mutta feuraatuana fefönä m. 1915 
oli tt)önf aanti tuarfin f)t)mä, ja fitä jatfui, fJartuinai§ta 
rt)Uä, tJii fofo feuraaman tafmen, ja femäöIIä 1916 oH• 
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toat ttJöf uqteet entistä fin fu,paatoammat. i.illiimemainit, 
tuna fetoännö [onneautin f eurafunta f entälJben toiqboin 
u.sl'affi rutoeta ftJfeiemöän foinau ,panfista afof aföt ra, 
fentamifeffi, ja fun fitä Iutoattiin antaa, niin ,päätettiin, 
että afof arin rafentamif een oli toiitotJttefemättä rtJtJbtJt, 
tätoä. Sfatf ottiin ,parqaaffi antaa tt)ön fuorittaminen 
jonfun rafennusurafoitfijan talJtätoäffi. @5eurafunta, 
fofouffesfa qulJtif. 23 ,p. 1916 oli fäfitertäiuänä eri,iiben 
f uomafai§ten urafoitfiiain aiaf alin rafentamrnta toarten 
tefcmät fofme eri fu~tannusartoiota. &juofein ofi %f§f) , 
taliufa &jarliorisfa af utoan rafennusmeföari Sf. ITTäifäien 
artoio, jonl'a mul'aan aiaf ali Iutoattiin rafentaa 935 bof, 
forista. ~ämän artoion f eurafunta fJtJtoäfftJifin, ja niin 
annettiin aiaf ali rafennusmestari 91äifäfen toaimiföetta, 
toaffi. \U:sfenmainittuun artoioon tufi toäf)än mt)öqem, 
min eräästä lifi,ittJöstä, jota rafennustoimifunta ei en, 
nemmin offut lJuomannut teqtätoäffi, 10 boUaria Iifää. 
@5eurafunta Iauf ui f en toitoomuffen, että aiaf an ofifi f ao, 
totoa toaimiiff i rafennetuffi faqbes fa fuul'aubesf a, ja 
tJerra Sräifänen ht,pafi tt)ön fiinä ajasfa f uorittaa. @5o,pi, 
muffeen fuului toielä, että feurafunta enfin eri ruston, 
nuffiffa f uurennuttaa fitoiferrofjen munareiät. 

@5o,pimusta noubatettiin ja mainittu toitoom1.1s toteu, 
t1.1i. \lsil'aif esti en fin f uurennettiin ifhmarciät, fitten ra, 
fem11.1smestari 91äifänen mieqineen affoi uraHanfa, ja 
jufJannuff en ebeUä on afaf an toaimis. Sfaunis, tifatoa, 
toafoifa ja fötJtännöIIinen fiitä tulifin. Uifoa jofJtaa afo, 
faliin l'affi otoea, toinen Ghidabun ,puoierta ja toinen 
,piqamaafta; näistä ebeffinen otoi on tarfoitett1.1 tJfeif ön 
l'ätJtettätoäffi. (;fbeIIifen otoen ebesfä on ,porrasiattia, 
josta ,portaat jol)tatoat aias,päin etulJuoneefeen. 2attian 
toieresfä on uffo,otoesta toafemmaUe toinen oiui, jonfo 
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tal'ana oietoat t)Iös,päin nouf etoat ,portaat joqtatoat fafo, 
ristoon. (;ftuquoneen toieresfä on reittiä. Sfofmas, ,pe, 
rimmäinen [Juone on faiffein tiiatoin. \jsilJamaaita jolJta, 
toan otoen ebesfä on feUarilJuone ja fen toif eUa fitouUa 
faff i toefifät)mälää. 

~uqannus,päitoää feuraatoana ,päitoänä, funnuntaina 
fefäfuun 25 ,p :ni,i, toietti [onneautin f eurafunta ifojulJ• 
Iaa ritl'fonf a afaf alin toaimistumifen joqbosta. &jen• 
geIIinen olJiefma f uoritettiin firfosf a. %fomu,päitoäUä 
oli jumafa1t,paltoc:Ius, jolfoin faarnafi fcurafunnan ,pa~• 
tori. \jsi,iitoöUifen jälreen oli feuraatoa ,pari tuntia l'es, 
föntJt olJieima: i.illirfi 285 : 1- 5. ITTufous - ,post. 
Wcannerfor,pi. \jsufJe - IJra Sf. ()jajäriui. 2auiua -
eröi,it ttJtöt. \jsufJe - rtoa ~aimi 9Jcannetfor,pi. IDff in, 
Iauiua - lJra ~- lJ. Sfuitti. \jsuf;e - lJra ()sfori ~urtti. 
2auiuci - ttJtöiltä. \jsufJe - ,post. Wcannerfor,pi. 9h1° 
fous ja Iot1,putoirfi. - ~IlaHif en jäffeen ei oUut enää 
mitään ofJjelmaa. Uubesfa aiaf alisf a tarjoiltiin jul)Ia, 
,päitoöUinen ja HiaUinen f efä faqroia ja toirtooffeita. 
~arjoiiu tuotti ,pulJtaaffi noin 63 boUaria. 

Wiaf alin munat olitoat maff uneet n. 57 boIIaria, if. 
funa,auffojen fuurentaminen fefö fementtittJÖ, mitä toie• 
Iä oli ,perustufööiben jäifeen tefemättä, täfJän luettuna 
f cmenttifötJti.itoöt otoien ebesfä +1ilJamaaUa, maff oi 89 
b., ja 91äiföf en fasfu on $945. Sfun föl)än .Iasfetaan 
,polJjatiJöaineffien fJinta, jol'a ebeffä on mainittu, f aam• 
me f eltoiHe, että aiafali tuli maffamaan toälJää maille 
1,229 boflaria. ~aim mainitut maff uerät on jo f uori, 
tettu, qra ITTäifänenfin on jo f aanut tät)ben maff un. 91ä• 
mi,i talJat on f aatu fofoon f euraatoaUa tatoaUa. Sfasfa• 
fää.stö touoben 1916 aiusfa on jo ennemmin mainittu . . 
~onneautin WcutuaI 2oan,,panfi.sta otettiin 800 :n bol, 
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larin laina. ®eurafunnan om+iefufeura laljjoitti fefä• 
fuusfa 100 b. steräl:)ffHiä, joita oiimat toimittaneet ~
®iifola, st. Djajärmi, Wcatti ~intala ja Wcatti Wcännif. 
fö, ofi fl:)l:)sfuuIIe mennesfä faatu Iäf,Jes 58 b. Zarjoiiu, 
tulot fo!Jbesta juIJlasta tefimät lo+iuHeen 80 b. 2-fr+ia• 
numeroilla faatiin l:)Ii 56 b. 2-ffaf afista on 111:)t me!foa 
mainittu 800: :n boUarin f umma +ianffiin, ei mitään 
muuta. 

CJ:'onneautin f eurafunnaIIe ori alafafi oifoin termetuf, 
!ut. ®eurafunnan mi!l'foasti toimima 0111pefufeura tar• 
roitf ee fitä ufein iftamiaan ja fofouffiaan marten. \151:JfJci• 
foufun ja fefäfouiun mene§ttJff eHif eHe toiminnaUe f c fa , 
moin on uiman märttämätön. ®iime fefön lo+iusfa +ii• 
bettiin jo alaf aiisf a feföfouhta 4 miiffoa. D+iettajana 
toimi ®uomHJ+iiston jumafuu§o+iiffif en f eminaarin O+J• 

,l:iifos, f,Jra Wnton storfJ011e11. ®tJfftJn tuUen affoi .ptJlJä• 
foufu taas toimintanfa ja fötJttää ntJt aiaf a!iafi11. S'rrrn, 
tiHif eIIe nuorif ol:)lJbis±l:)ff eUe ofifi ntJt hJHiffi !Juo neito, 
misfö toimia, funljan main tJfJbistl:)s cnfin +ierustettai• 
fiin ja .pöäfifi fJtJmäön affuun. stofousfJ uoneibcn +JUO• 

Icsta on f curafu111uf:a töten fl:)Uiffi cbciltJhJffii.i .pöästä 
nauttimaan oman, +iaiffol'unnaIIa mafituifesti afuhJan 
fiehtnpaimencn lJoitoa ja fiitä jofJturoaa rnoncniaista fiu• 
nousta. ®e aifo, joIIoin (i);onncautin fcurafunnan a[iat 
omat fäUä fonnaIIa, ei liene enää foroin foufona. 

föitori ~ urnaiaIIe fästä foHiiföa laljjasta mifö f euro, 
funnaIIa ntJt on; fun fiHö on aiafaii ! .sjcrra on uutta• 
nut täIJön asti, &ji.111 auttaa roastafin. 

Sf af 1 e &,5. 9Jc a 11 11 e t f O t .p i. 

i 

!f(trjr läfydyn1marttttajaltammt. 
~aituaUa, @31:)1:)sr. 9 .p., 1916. 

WconeIIe %frnerifoan muuttaneista fäiil:) tJ muistoja 
fotomaaföa aina fJ autaan faaffo. stotimaa fofonaifuu, 
besfaan on fiffi laaja, ettei moneUafoan ofe oUut tifoi, 
f uutta fiif,Jen tutustua. Sl'obista ne muistot affotuat foi• 
fiHa ja ulottumat f en mufoan, fuinfo foumas 1:)111.pi.iristö 
on tuUut tunnetuff i. 

~a+ifuusnrnrntoiljimme IiitttJtJ foti ja fen .pitäii.in firHo, 
josf a fl:)nntJimme. @3egi.in ofi manljem.paimme föl:)mÖ• 
1-1aiffa jo fiifoin, fun emme l:)mmärtäneet mitöän firfos• 
ta. Z ufijaifia jäimme obottamaan ttJtJttJmöifinö, fun lje 
finne meniroöt. ®itten maHeni f unnuntai, joIIoin f ai 
enfiferran f eurata toifia firffomieljiä ja menni.i &jerran 
fJuoneef een. staiffi ofi uutta. Sforennu§ tJ!en f µuri. 
Sl'atfe ljadJaifi 1-1iiareisfa, fruunusf a, afttarisf a ja tJffi• 
teffen jofo efinee§fä . Wcitäön fofonaisroaifutusta ei mie• 
Iä fiIIoin ftJnttJntJt. \l3tJfJäni.i tuain fe muisto föiitJtJ . 

stun tulimme if ommiffi oli meiIIö tiiaif uu§ mennö 
niin uf ein fuin lJahttti. Uf ein fi1111e mentiinföt. Wcut, 
ta fieIIä ljuomafimme jo nuorisfa foljbeniaifia ttJttöji.i 
ja .poifia. Zoif et jäi uifo+iuoieUe naure§feiemaan ja 
turf,Jia juttuja Iasfemaan, fiHämäiin fun julJiima jouffo 
ofi fifäIIö . .sjursfosten manljempain Ia.pfet .pitiroät meI, 
moUif uutena istua fiföIIä. (föJän moinut .pettää f,Jeitä 
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f ano maria terltlcifiä ficitä, jos ei oIIut fanan fuuiosf a. 
- ®iIIoin emme t)mmi.irtäneet mitä 0eef u,s tel'i meiUe 
temppeii{lfään, maan perästä päin faimme fiitä föfittJf• 
fen, jotfo emme founiif een tapaan ftJliäs±tJneet, maan 
funnio itimme manf)emi1ai1t toimomuffia. f:>Ien iioffeni 
näfJntJt niitä nuoruustomereita, jotfo fiIIoin fonsf ani fö . 

eotfnmon firffo euomcSfn. 

mimät taman muoffi firfosf a, että aifoifeffi tuIIe,sf aan 
af)miluat näiföifenä elämän fanaa . @:Iämän fofemuff et 
ja förfimtJff et opettamat efömään f anasta, jofo ijanfoiffi• 
f est i ,\.1 tJ[tJtJ . 

S'rirffo on mtJÖ§ fouiun foutta ftJmentäntJt tietoomme 
f aframenttien armosta, futen fierto-, ptJfJÖ• ja rippifou• 
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Iun fautta . ~futuaat ne, jotfa fuuieroat fana n ja fö t, 
femät fen. 

Wcisfäs ne, jotfa piennä jo lJtJlföfiroät ptJIJät afiat ? 
Uf eimmiUa ei ole fiunausta. &je omat fatferoituneet 
faifefle . @:fömä on lJei!Ie ra.sfasta. ID'fJ tei.sfunta lJeitä 
painaa. mfortiomuobot ei ttJtJDtJtä . Bopuffi ei famtata 
elöi.i . 9ciin on ptJfJc.in pifffaajiife ja ltlanIJempain t)lön• 
fotf ojiHe aina fötJntJt. 

()ppifaa pitämään failiina lasten totuttaminen &jer• 
ran fJuoneefeen. 0 eef u,s oli 12 muotif eno enfiferran . 
tcmppeli,sfä ja fuinfa uf ein 'fJän f en per i.istä oii fi eIIä. 
S'ruolemanfa ebeUä fanoo opettaneenf a jofa päimä. 0 t[e 
oiin 13 man'fJana enfiferran ja monet omat ne fö fo t 
®uomesfa ja Wmerifas[a, joisfa olen jo efJtintJt fö tJbä, 
~ä.sfä fumasfa on fe firffo, jo(Jon lapfuusmuistoni liit• 
±tJtJ, futen faiffien muibenfin fama{lta feu.rafunnasta 
olemain muistot. 

S'ruin fuioinen on turia 
0 umala11 fJuonee[een 
0 0 armon afttariUe 
S'rätJn fansfa meljien ! 
S'ruin fufot tJr±titarfJan 
00 IefJbet nurmifon, 
9ce meiIIe muistuttamat 
&j tJltltJtJifö 0 u111alan. 

9c. S'r O r (J O 11 C n. 



Jrahnhyu ~unm. 1.fau. tut. srurakuuuau 
nmprlusrura. 

\l}eaoobt)n om1)eiuf euro on j:Jeru§te±hi feurafunnan 
. tuuofil'ol'ouffe§fa tammifuu§fa ro. 1908. SMJta tämän 
jälfeen i ama§fa fuu§f a 1)ibettiin enfimäinen fofou§ mr. 
2!. &jiituf en afunnoifa, jo§f a Iaabittiin fäännöt täffe aI• 
foroaIIe omj:Jeiuf euraUe ja tuafittiin tuirfoifijat. ®iitä 
läIJtien on i e toiminut fäännöIIif ef ti 1)itäen fofouffia jofo 
toinen torföai, 1)ieniä 1)oiHeuffia Iuhtunottamatta. (fo. 
fin fofoonnuttiin tuuorotcIIen j:JedJeif iin, maan nlJt fon 
meiIIä on iti eHä oma &jerran IJuone, niin i aamme fo . 
foontua firfon afafertaan. S'!'ofouffi§f a on aina Iauietttu 
gengeHifiä Iauiuja, monta fertaa otuat fofouff emme erit• 
täin gau§foja. 

9JctJtJiäifii.i on 1)ibetttJ fofii fertaa tuuobe§f a, ±atuaIIi• 
i e§ti fetuääHä ja flJfitJIIä . Wct)ö§fin iltamia on j:Jantu 
toimeen. 9ct)rtJään toimii j:JugeenjoIJtajana mr§. Q}ertIJa 
S'!'anerma, mara1)ufJeenj. mr§. '.iteffa Wcäfi, föjurina mr§. 
~ba S'l'o§l'i, mAirjurina mii§ i5;anntJ S'l'ogiman. 

Oi anotto i eura§famme on oIIut mäfiin IJlJininföt inno• 
fo§ta, jo§ jo§fu§ Iaimeamj:Jaafin. ~aan mainita i o1)ii, 
että omj:Jeiufeuramme on oIIut fuureria aj:Juna i eurafun• 
nan rafennu§fo§fan fortuttamjfe§f a. ~HJferaföi on feu• 
ramme naif et t9ö§renneIIeet, eimöt oie föäfi täneet aifoan• 
i a eifä mairoojanf a. !tnin of a i euramme naififöa on 
±lJÖ§fenneilt)t feuran j:Jaruföamii e§ta täIJän a§ti. 

'-13cnliuti1m fcurafunnnn ompclufcui:a. 
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Zäsfä futuaff n f aammc efittää of on 01114Jeiufeuran nai• 
fin, fiIIä foifiUa ei oIIut tifaif uutta tuifa futuaan. <Siis 
enfiffi emännät: 2:fnnie ~usfo, (;f111111a ~euro, Wcaria 
~cnttifö, ~etHJn ~anertua, Zilba S3a'f)ti, filmaiia filutio, 
.s)anna ~o'f)ju, Zefia Wcäfi ja ~ba ~osfi. 9ceibit: Olga 
9reingoföt, Ziföa ~euro, filino filnberf on, ~eiga S3etJtoia 
ja ~ba ~euro. W1t)ösfin on futuasf n meibän l'efäfou, 
Iun 04Jettaja mr. ~fttuo ~or'f)onen 6uomH)4)istoita ja 
<Suomi•D+iiston 0+1+1ifos Vrjö filutio täältä ~eaoobt)stä. 

(;ffJfö oiemmefin ItJfJt)in +iiirtein MJneet feUoa omt1e, 
lufeuramme toiminnasta. <Saal'oon ~umaia oIIa ebel• 
Ieenfin jo'f)tamasfa, fHiä ilman IJänen joIJtoanf n on 
ttJömme turIJa. Zoituomme tuaan tJrfimieiiftJt)ttä ja ~u• 
maian f hmausta. 

~-~-ja~-~-

t 
3Ju4n iKittttutteu. 

~iime tuuonna ummisti filmänfä fuofon uneen tun• 
nettu fonfafoifemme ~ u IJ o ~ i n n u n en. 

~ainaja oli l'otoifin ~i'fJti+iutaarta, <Suomesta, jo§"f n 
fJi.in oli ftJntt)nt)t Iofof. 8 +J . 1863. filmerifoan 'f)i.in f na• 
4)ui tu. 1885 af ettuen föiHfö af umaan i11:§'f)taoufo,~ar, 
ooriin, D'f)iosfa, josta tuli 'f)i.inen -lJtJftJroäinen oiin4)aif, 
fonf n fuoiemaan f aaffa. 

filiuffi 'f)i.in tt)ö,sfenteli muutamia tuuofia ~aroorin 
tofoifa rautamalmin 4)urfous,töisfä. ~- 1889 'f)än 
.perusti :D. Zertuami.ien (ntJr. ~iUin) fonsfa Ii'f)afou, 
4)an Dal' fobun tuarrelfe ~arooriin. Zi.imä oli enfim• 
mi.iinen ifontl-1i fuomaiainen fou4J4Jaliife ~aroorisfa. 
Wcuutaman ltmoben 4)erästä fJe mt)itui.it liiffeenfi.i eri.ii • 
ben fuomaiaisten 4)erustamaIIe tJfJtiöIIe. ~- 1892 
~inmmen osti ruofotatuarafoupon f oman fobun tuot• 
rerta ja IJarjoitti fitä ft)mmenen tuuotta, jonfo fuiut, 
tuo IJi.in f en mt)i. ~innufeifa oli toinen fin ruofotaloa• 
raiiife (J:onneautisf n. <Sen o'f) esf n oli fJäneifä cri.ii.in 
e~.presfitJ'f)tiön afiamiestoimi, ja fJän tuälitti mt;ös ta• 

'f)ain ja matfoii4).pujen Iä'f)ett)stä <Suomeen. 
S3iifemie'f)eni.i ~nmmen menesit)i erittäin fJt)tuin, 

tuaiffo 'f)i.in ei oHut f aanut muuta foulua fuin ti+i+ii• 
l'oufun, ja fai footuffi fietuän tuaraIIif uuben. S3uotuut• 
tuaan fJeifon tertuetJtcnfä toria fou4J4Ja,aiarta, tuietti 
~innunen roiimeif et toistaft)mmenfö tuuottaan 'f)oitaen 
uf eita tuuofratafojaan ~aroorisfa f efä maotiiaon[a 
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S'l'elioggsbiliesfä , m§ljtabufon ja ~onneautin 111äfiIIä. 
&jarborisf a ljäneIIä oli, .paitfi omaa taloa, jonfo aforer• 
ra§fa IJän itfe .pedJeineen afui, fofonainen fotu111äfi ta• 
Ioja, Iu111uitaan 7, joita on Ieifinifefö i nimitettt) ,,Sfht• 
nuf en rinferifonnarfi". 

~ufJo S"timrntten. 

Uf eat lniime 111uobet 
oli Sfinnunen rilnufoi• 
nen, förfieft ljiroutta• 
11100 furl'rufotarria. 
~ouforuu§ta 1907 
toufofuuljun 1908 oli 
Sfinnunen teriuei.)ttään 
.paranteiemasfa ®'uo• 
mesf a ja luirfifötJifin 
fi efiä meHoif e§ti. 
S'turffufatarri ru.pcfi 
tääIIä fuitenfin taa§ 
lnailuaamaan ja muut• 
tui Io.pulta feuIJfotau• 
biffi, jofo tuotti fJä• 
neIIe 111iimein fuolc• 
111011 IJuIJtir. 1 .p. 
1916. &jän oli 111asta 

52 111uoben 5 fuufouben ja 23 .p :n iföinen. - -~autajai• 
fet f oman fuun 5 .p. oli111at furuemmoif et. &jautau§j.m• 
ljeen .piti aUeföjoit±anut 2 ~im. 4: 6- 8 jolJboUa. Wco• 
nHufuinen tJföi.'troäjouHo otti of aa f aattueef een. WhJÖ• 
ljemmin ref i.'tIIä .pi.Jföt)tettiin ljaubaife foIIi§arlnoinen 
muistoföui. 

\l5erf oonaIIifuutena oli ~ innunen ljorjumattoman re• 
ljeIIinen ja .pelottoman f uora totuuöen mies . ?lliäärt)i.Jt• 
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tä, e.päreljeIIiftJtJttä, lnaffJeeIIifuutta, teesrenteitJä ja 
imarteiua lJi.'tn ei enfinföän fietäni.)t. Wcuotoon fotf O• 

matta lji.'tn tefi ojennuffenfa ja nuljteenf a, miHoin fiHJen 
oli ftJt)tä . ~iifetuttalnia lnoittaaffeen ljfö1 ei fosfoan .pc• 
riaatteiföaan .poitennut. &jän usfolfi oUa fonnatta• 
matta fitä , mifö ei fonnattamista anfainnut, ja taas 
innoIIa fonnatti f eifaiföa mifö oli fonnattamif en ar, 
111oiföa, oli fit±en ftJftJmi.Jff esfä i.JljbisttJff ct, f anomaielJ• 
Det tai muut afiat . &jäneifö oli ri.)ljtii.'t ja f eiföranfoa, 
jota monelta IiifemielJeitä .puuttuu. ®äi.'tstäroäinen lJän 
oli, mutta ei mamrnonan orja ; auttoi a.pua tar111itf elnia 
ja runfaaIIa föbelfö Ialjjoitti lnaroja f eurahmtattJön ja 
tJieenfä ~umaian 111altafunnan hJÖn ebiföämif een. SfätJ• 
ti.iff esfään ljän oli nötJrä ja 111aatimaton, luonteeltaan 
!Jerffö±unteinen, eiinta.panf a iljmeteitä111än tJffinfertai• 
f ct ; ljiin oli fofonaan raitis mies, ei ebes tu.paffoa 1-10It, 
tanut. 2ifättäfi.iön lni elä, että ljän oli funnon .puoiif o 
ja IJeIIä i f ä. 

&jeiffouffia oli tiett)sti fJi.ineIIä niinhtin muiHarin HJ• 
mifiIIä. ~ iilnau§ joshts l'uoljaf)ti efiin. ?lliiime lnuo• 
fina näfJ±älnäfö i tauti ±eri fJänet förttt)iferfi ; mutta fä. 
mön feifon 111aföa.painorfi on muis±ettalna, ettö lJön f a• 
maan aifoan ei ni.'tfJntJt ainoatafoan terroettä .pi.'tiroi.'tä. 

@Suurena apuna fJi.'tn oli IäIJifeubun IiifemiefJiHe, ja 
IiäneIIö oli IJeibön fesfuubesf aan fuure§fa arlno§f a .pi• 
betttJ nimi ja lJi.JlnÖ Iuotto. Sfinnunen fuuhti aifoinaan 
&jarbotin Sfunto•raittiusf euraan. Wcutta f eurafuntahJÖ• 
IJön IJän oli fönttJni.Jt erittfön lniimeisten 10 lnuoben ai• 
fona. ®eurafunta mi.)ös usfoi f)äneUe monia Iuotta, 
mustoimia, miIIoin mitäfin, joiben f arjaa ei täsfä ±i• 
Ian aIJtauben täfJben IueteIIa. \lsuljujaiaf)jaa lnaina• 
jaIIa ei oHut, mutta lJän oli af)fera fofouffisfa ja 
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fötJtti uf ein µufJeentuuoroja . ~ffiaa ef ittäesfään fJän 
oli tatuaIIif esti tarµeettoman juurtajaffainen. m:lainaja 
on mtJös (){Jio-\lknnfl:)Ibanian µiirht µerustajia, oUen 
erittäin f en raf;astonf;oitajana. .förffofuntamme Iaitof• 
f Hfa, 6uomioµi5toUa ja Sfu.stannusföf!'eeUä oli f;änes• 
fä lämmin fonnattaja. Sfoti• ja µafanaiäfJetlJtf en f;ar• 
ras l:)stätuä f;än oli mtJös. 

Z5eefus f anoo: ,,Z5ofa teree totuuben, f;än tulee tuo• 
Ioon", Z5ofJ. 3; 21, ja: ,,Z5ofainen, jofo on totuubet ta, 
l'uufee minun ääneni", Z5o[J . 18 ; 37. 91ämä Z5eefuffcn 
f anat toteutuituat fönnuf efl f a. ~uIIen föä11ttJmtJffce11 
noin ftJmmenen tuuotta tafoµerin µaföoti Z5. Sl'aUenin 
tuaifutuff en aifona f;än omafoIJtaife.sti fuunten Ioµj:lu • 
eiämi.infii &jtJtuän l,lsaimenen ääntä, f euraten Wce.starin• 
fa aflfeleita. ~obiflf aan f;i.in tuiijeH µerf;eenfä fon .sf a 
af;fcraflti Z5umaian f anoa ja ofi af;fera jäf en jumafon, 
~aitueiuffi.sf a ja IJartau.sfofouffiflf a; fiUoin olituat I)i.i, 
nen tuan[Jemmat laµf enf a tatuaHif eflti IJönen f cura5• 
f aan. - Z5umalaUe foife.sta fötofl ja l'unnia. 

~fjateHe5f amme Z5umalan tlJötä fönnuf eflf a ja taf; , 
toe.sf amme ottaa f iitä oµµia tJf;btJmme tuafotuuubeUa 
lau Iaj on f anoi f;in : 

"~atuarafi, muiflta aina, 
6e on &jerran laf;ja, laina, 
6iff i tuaatii tmn 1111:)Öfl. 
Z50.s f ait tJ[Jben Ieitui5fänfin, 
Sfaff i, foI me, tJIJbeffäntin, 
~iebä taiten f;oitaa ttJöfl !" 

(l,l}astori Sl'. Wcannerfortuen Iaatima.sta µitemmä.stä 
fertomuff eflta {tJf;enteH tifon afJtauben tuuoffi ~afente• 
tin toimitus). 

'· 

lf un.aUttrtnmu.a. 

ionfa olfemcrfittlJ htfi feitfcmänneUefolmottn IJfeif elfe 
firfoUi~fofottffeUc $1tl)criori~f o, ~i~. 

fef äfltttn 15 ll• 1916. 

,,91iinl'uin te fiis olette omaffenne ottaneet srri§tuf• 
fen Z5eefuffen, &jerran, niin tuaertafoa f;äne.sfä !" @aI. 
2: 6. ~i.imä on aµo fltooiinen fef;otu.s &jerran f euro• 
funnaUe. Wcefin olemme omaff emme ottaneet Sfri.stul'. 
f en Z5eefuff en, uflfomme ja tunnustamme f;änet &jer• 
raffemme. 6entäf;ben l'uuiuu meme mlJÖ.s tämä tuo, 
fotua fef;otus: tuaertafoa fJäne.sfä ! sraiffina aifoina on 
näet aina oUut fuuri jouffo niitä, jotfa uifonaifeflti 
tunnu.statuat Sftifltu.sta, mutta ftJbämmeHään otuat nä, 
neUe tuieraita. '-l}aatuaii jo aifoinaan tuaföti että 1110, 

net oiituat IJänen riföinfä tuif;oHif ia, eituätfä taf;toneet 
fofo ftJbämmeIIään IiitttJä S'rri.stuff en tifltiin eifä fontaa 
tuota ti.stiä. &jän f anoi monena oHeen jumaiifuuben 
muobon, mutta fieifituät eiämäsfään fen tuoiman. WctJÖ• 
fJ emµinä aifoina on firfonIJi.stotia tobiföanut oUeen 
näin afiain laihan tvieiä uf eammin ja fuuremmatfa 
määrö.sfä. 6011100 tobi.staa oma aifomme. Wci.sfä !'ui• 
tenfin u§fo ja tunnu§tu§ on tobeUi.sta, ftJbämmen U5• 

foa ja tunnu.stu.sta, fieIIä otetaan aj:lo.stooiinen MJotu.s 
f;uomioon tuafotuuubeila, ajateIIen, l'uinfo afia tuoifi 
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toifin oIIafoan ! ~ä.Bfä 11iinfuin muuaIIafin ~umalan 
f ana foIJtelec meitä itf etietoifina olentoina, joibcn tulee 
antautua ~umalan &jengen fa.B11Jatta11Jan 11Jail'utuff en 
aiaififf i. 9?:iin.pä meibän tulee nt)t 11Jaertaa Sl'ri.Btuf. 
f e.Bf a. Wleibän tulee oIIa lJänesfä; meibän tulee antaa 
!Jiinen &jenfenfä roaifuttaa itf e.sfihnme, meibän tulee 
uBfoa giineen ja f eurata lJänen aBl'eleitanf a, noubat• 
taa fitö, mifii on gänen &jcnfenfä mufoista, t)tJijätä fe, 
mifä on fJänen &jenreänfä 11Jastaan. ~ä{Jän tulee fcn 
cl1Janfeliumin jofJtaa meitä, jota fesfuubeBf amme faarna• 
taa n. IDUJäöIIä tJfösnousfeen ja tairoaaf een a.Bhmeen 
Sl'ristuff en Iuona on fanfafaif uutemme. 6enföfJbcn 
meibän tulee aina niitä tarooteIIa. 

6aarnamielJiä off föffofunnasfamme roiime föfof. 
Ii.Bfofouffen aifaiBf a 30. 6anohm fofouffen aifona 
roigittiin 5 nuorta miestä faarnaroirfoan, nimittäin: 
:Otto 0:. Wciifi, ~opper ~Iiffiin, ~anaban OntarioBf a; 
Wlatti 6a{Jinen ?Sutteen, Wlont.; 0ufJo i5. 6anrinen 
9Jcasfiin, WlicfJ. ; Wntti ~mmonen 6uperioriin, ~is. ja 
Wlatti @;efi Wlerijärl1Ji \lsoinfettiin, O:t. SDaf., tJnnä mui• 
gin feurafuntiin, jotfo omat näiben fanBf a f amaan pas• 
to mattiin fuufu11Jia. 6itä .paitf i Iiittt)i föffohmtaam• 
me pastori 9?:iifo Sl'odJonen, jofo on goitanut ?SroofitJ• 
nin f eurafuntaa. 9?:äin offen tuli firfl'ofuntamme faar• 
namielJistö faBmamaan 36 :ffi. 9Jcuutoffista mainitta• 
foon, että .pastori 0. S'raarto on muuttanut \j;ort ~rag• 
gista, ~af., Oregonin \lsortranbiin. ~mfton-?Sriggtonin 
f eurafunnan .pastori W. 6etäiä on ottanut mastaan 
futfun Wepuliiiciin, ja pastori Wl. ~- S'ruufi 60. Otan• 
gefta on ottanut mastaan futfun @Suomi-0.piston opet, 
tajaffi, jo{Jon fJän astuu mas±a enfi ftJlJsfuun aiusfa. 
\lsastori ~L S'rönönen on ottanut roastaan futf 1111 S'rafr. 
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man fcurafu11taan. fflc.puuficin fcurafuntaa on .pnB• 
tori ITT'!argelinin +10ismuuton jäffeen {Joitanut 1-1aBtori 
§rama 9?:egaunee.Bta. \lsa.Btori ~r. ~uornoB ~afe• 
fiefbi .Bfö on muuttanut ~bi,i1r piirin IäfJc±tJBf aarnaa• 
jaffi, jn .paBtori SD. 6amanen ?Srainerbi.Bta 011 muut• 
tanu-t gänc11 fiiaanf a fil!afefieibiin. ?Srainerbin .piiri 
on futf unut .paföori 0. Wlöcn ~op.per ~Iiffistö. \lsaB• 
tori 6. ~Imoncn on fanoutu11ut irti 6uomi•0+1iBto11 
tafo1tbc11IJoitajan toimeBta. \lsaBtorit ffL &jart111a11 jn ~L 
S'rönöncn otuat toimineet 6uomi 6t)noobin fofJctiJ B+1aB• 
forcina, enfinmainittu oIIen fiinö toimcBf a fö{Jön aföi. 
\lsaföori ~ - Wlönttä 011 oIIut o.pinnoitaan jatfomaff a. 
~oifet paföorit omat e11tifi!Iä toimi,aioiIIaan. 

~cgttJöni n öin f dfoa faarnamidJiBtöBtämme, fätJm• 
me fotfomaan fJcibän tiJömainioitaan. filliime muonna 
oli firffofuntamme f eurafuntain Iufumöärä tuiefo mer• 
fittlJ 138:rfi. 9?:öiföä on .poiBptJtJfJittlJ &jout1IJtonin ja 
\lsaamolan feurafunnat, möfi fun niiBfö on IiithJntJt 
Sjamocfin f eurahmtaan. 9cäin on entifii,i f eurafuntia 
136. ~uoben fulueBf a on niigin Iiittt)nt)t Iifäffi 11 
feurafuntaa, nimittäin 6an ~ranciBcon feur. ~aiifor, 
niaBfa, 2eabbiIIen feur. ~oioraboBfa, 60. \lsarifin feur. 
Wlainen 11Jalti0Bf a, 9?:. man @:ttenin f eur. 9cem lJ)orfot 
maltioBf a, S'remcenam QJatJn ja @:menin feurafunnat 
Wlicgiganin maftiosf a, Wlibbie 9riberin, ~amaradin, 
mtrginian ja ®iföertin f eurafunnat 9Jcinnef otaBf a, 9cortq 
®iIIollJ ~reel'in f eur. WlontanaBfa. 6itä paitfi ?Sutten 
feurafunta WlontanaBf a, jofo oli fuoieuffi~f a, on 11Ji• 
ronnut jäireen eloon. 9cäin orren on f eurafuntiemme 
lufumäärä tätä nt)rt)ä 147. 

6eurafunniBf amme on faatujen tietojen mufaan feu• 
raama jäfenmäörä. ~ietoja on faatit 110 fcurarun• 

• 1 
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nosta. 0ätjestgs: 1) fofo 1uäfifufu, 2) riJ.JiIIäfögluiit 
mieget, 3) rij.JiIIäfögtuät nai;et, 4) Iaj.Jf ct. 

~ a Ii f o r n i a § f a·: 

?SetI'eiegn ....... . .... . .. . 
Gfurefan ................ . 
öOri fBraggin ............ . 
9reebfegn (1914) . ... . .... . 

Gl:olorabosfa: 

62 
45 

142 
87 

7 
12 
34 
15 

18 
45 
23 

~8 
15 
63 
,19 

2eabtJiIIen .. .. .. .. .. .. .. . 72 20 12 40 

lif t. SDa f o t a s f a: 

2eabin ................. . 
\l}oinf ettin ............... . 
®atuon ................. . 

\l}o!Jj. SDafotasfa: 

WfJoian ........ . . ....... . 

0IIinoifisfa: 

-~fJicagon .... .. ......... . 
SDe Sl'albin .. ... . . .. . .. . . . 
)ffiaureganin ............. . 

Wcaine.sfa: 

,\?Ortif 011=\l}ulffifan ..... ... . 
Wconfonin (1915) ........ . 
®o. \l}arifin ............. . 

139 
189 
245 

112 

75 
256 
308 

92 
53 
50 

37 36 Gö 
57 57 75 
80 85 80 

30 32 50 

20 25 30 
78 58 120 
79 103 126 

25 19 48 
11 11 31 
11 11 28 

.,. 
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Wc a § f a cfJ u f et tf i .s f a: 

WUfton,fföigfJtonin ....... . . 
~aj.Je Wnnin . ...... ... .. . . 
®arbnerin (1915) ........ . 
WcalJ110tb11t .............. . 
\lseaoobgn ............... . 
GuinclJn .......... ... . .. . 
)ffio rcefäcrin ............. . 

190 46 69 75 
684 189 198 297 
155 G0 55 40 
229 56 G0 113 
218 42 82 94 
178 43 56 78 
422 114 92 216 

WcicfJiganisfa: 

Wfaoasterin (1915) . . . . . . . . 80 
~moue5i11 . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Wmafan (1915) . . . . . . . . . . . 301 
m:.sfefeen . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Wtfanticin . . . . . . . . . . . . . . . . 360 
martic=®o. m:angen . . . . . . . . . 580 
maragan . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
me.sfemerin . . . . . . . . . . . . . . . 145 
~alumetin ...... .. . ....... 1225 
~fJamj.Jionin . . . . . . . . . . . . . . 92 
~fJasf eIIin . . . . . . . . . . . . . . . . 129 
~otJingtonin . . . . . . . . . . . . . . 164 
~rtJ.star öaHfin . . . . . . . . . . . 539 
SDeertonin . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
SDioriten . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Gfa.st $!'.atuaffen . . . . . . . . . . . . 31 
(foenin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 
Gflon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 
liftuenin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
®ranb Wcaraifin . . . . . . . . . . . 130 

29 14 37 
17 18 23 
66 64 171 

6 6 19 
75 75 210 

130 120 3'30 
26 21 51 
25 45 75 

323 312 590 
21 20 51 
31 28 70 
40 34 90 

108 112 319 
20 16 24 
8 7 25 
7 12 12 

42 35 113 
30 25 50 

6 5 13 
28 26 76 
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.s'jancocfin ............... . 
~rontooobin . ... . ... ... .. . 
~{if_)j:Jemingin . . ....... ... . 
~acoli{ibiUen .. .. ...... .. . . 
~enningfin .............. . 
~aietoan . .. ..... . ..... . . . 
~etoeenato Q3atJ n . . ... . . . .. . 
~ tJtÖn ..... ..... ... . .... . 
~airbin .... . ........ . ... . 
Wcaj:Jle 91ibgcn .. ... .. . ... . 
9Jca{ifin ... . ......... . . .. . 
WcofJatofin (1915) . .. ... .. . 
91egauneen ........ ..... . . 
91etolierrt)n .. . .. .. .. .... . . 
(){iforin . . . ....... .. .... . 
l.jsaine{ibaien . .. . ... . . . ... . 
1.jsalmerin ....... . .. . .. . . . 
l.jsat)nesbiUen .. . ....... . . . 
l.jsequamingin ... ......... . 
l.jsrincetonin .... ...... . . . . 
9rebribgen . .... . ..... .. . . . 
9lej:Julificin . . ....... .. ... . 
9rubt)arbin . ... .. ........ . 
®t. ®te Wcaricn .......... . 
®tamliaugfJin . ... ..... ... . 
'.itrimountainin . ........ . . . 
'.itrout ~reeföt ... .. . ..... . 
Uuben ®uomen .... . . ... . . 
lliarefielbin ...... .. ... .. . 
llihtonan .. ..... . ... . ... . 
llihttf)roj:Jin ....... ..... .. . 
lliäinöfön ....... . ... . . .. . 

225G 
1092 
1219 

81 
91 

517 
90 

142 
389 
13G 
253 
430 
729 
330 

91 
80 

311 
118 

2G 
294 
1G5 
657 
375 
202 

95 
122 
137 
105 
492 

95 
214 
123 

568 534 1154 
245 248 599 
307 327 585 

27 23 31 
22 

107 
18 
31 

109 
29 
G7 
90 

182 
81 
27 
20 
89 
31 
10 
81 
41 

150 
93 
4G 
20 
22 
28 

19 50 
122 288 

19 53 
25 8G 
93 187 
30 77 
71 115 
!-)0 

170 
250 
377 

79 170 
23 41 
20 40 
79 143 
35 52 

11 
79 134 
35 89 

346 

5 

151 
87 195 
43 1m 
25 50 
30 70 
26 83 

28 22 55 
125 139 228 

17 18 60 
59 58 97 
24 21 78 

Wcinnefotasfa: 

Wlatouuben .. .. .. ........ . 
Q3itoaliirin ... .... . ... .. . . . 
Q3rainerbin (1915) ... .. .. . . 
~ufJiin (1911) .... ... .... . 
~fJi51Jolmin ...... . ... ... . 
~loquetin (1913) ... .. . ... . 
~ofoton ..... . ... . . ..... . 
~romtoellin .... ... ... . .. . 
SDuluHJin .......... .. . .. . 
(färn .. ... .............. . 
@:bcfetfJill (1915) .. .. .. . . . . 
l5loobtooobin .... . . ..... . . 
@iiliertin .. . ........ . ... . 
~ afetoalan (1915) .. . . . . .. . 
s=ri ngföonin ... .. . . .. ... .. . 
Wcibbfe ITTiberin .... .. .... . 
Wct. ~ ronin . . . ...... .. .. . 
9?:cto IDod Wc:iUfin (1915) . . . 
91urmijärtoen . .... . . .. .. . . 
9rofsliurg•~alj:Jaraif on (1915) 
®eliefon (1915) . ......... . 
®j:Jartan .... ... ..... .... . 
®t. ~ouis joen (eli l.jsalon) .. 
'.itoitoolan (1915) ...... ... . 
lfärginian .... . ..... . . . .. . 
llie{it SDuhttfJ in . .... . . .... . 

Wcontanasfa: 
Q3utten . ................ . 
.s'jigfJtooobin ............. . 
91. mmoto ~teefin .... .... . 

204 
104 
102 
33 

118 
173 
97 
50 
85 

290 
391 
165 

99 
85 
71 

130 
287 
12G 
138 

51 
35 
85 

266 
79 

453 
110 

140 
70 
80 

55 
25 
41 
8 

20 
41 
25 
15 
20 
75 
76 
45 
22 
20 
24 
30 
G3 
411 
39 
14 
13 
16 
73 
20 

120 
25 

50 
25 
25 
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57 92 
26 53 
23 38 
10 15 
23 75 
37 95 
22 50 
10 25 
25 40 
70 145 
80 235 
40 80 
2G 51 
24 41 
11 36 
25 75 
62 162 
38 44 
33 66 
13 24 
10 12 
23 46 
G5 128 
21 38 

121 212 
30 55 

50 40 
20 25 
25 30 



214 

91 e tu ID o rf i n tu a rt. : 

mroofIIJnht ........ . ..... . 
~aariemin . . .......... . . . 
91etu g)orl'in (1914) ....... . 

()fJio§fa: 

murtonin (1915) ... .... .. . 
~leiJeianbin (1915) ....... . 
~onneautin (1915) . ...... . 
l5air,portin (1915) ...... . . . 
@irarbin (1915) ......... . 
&)aroorin ............... . 
~acffoniJHien (1915) .... . . . 
®arrenin . ........ . .... . . 
IDoungttotunin .. . ... ... .. . 

()regoni§fa: 

175 
120 

51 

63 
76 

694 
923 
126 

1085 
74 

136 
20 

21:§torian . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 
\lsortfanbin . . . . . . . . . . . . . . . 60 

\lsennft)IiJania§fa: 

20 90 
15 105 
10 25 

22 17 
11 45 

116 128 
219 245 

23 28 
217 249 

14 14 
33 39 
3 7 

83 
10 

99 
21 

65 

16 

24 
20 

450 
459 

75 
619 

46 
64 
10 

metf emerin . . . . . . . . . . . . . . . 73 14 27 32 
16 19 @:rien (1915) . . . . . . . . . . . . . 44 9 

@Iaf§,portin (1915) . . . . . . . . 23 7 
9Rone§f enin . . . . . . . . . . . . . . 404 90 
91etu ~attien . . . . . . . . . . . . . 174 40 
Uranfinin . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 7 

®a§qingtonin tuait.: 

g)ee,p ITTiberin . . . . . . . . . . . . . 168 43 
®oobianbin . . . . . . . . . . . . . . 37 11 

9 7 
94 220 
44 90 

7 3 

46 '79 
9 17 

®ett ~irginia§fa: 

~Iarftourgin (1915) ...... . 

jffi i 5 CO 11 f i 11 i 5 f a: 

&)acfiet)n (1915) ... ...... . 
~ro11 meftin ........ . .. . . . 
9Rarengon ... . .... . ... . . . 
91ieme11 .. . ..... . ....... . . 
15aion (1915) . .... . ..... . 
1511,periorin ....... . ... . .. . 
Uuben 15atuon (1915) ..... . 
Uube11 ®aaf 011 ........... . 

~lJomingi§fa: 

ITTocr 15,pringfin . . ......... . 

~anaba§fa: 

~ooartin .. .. ... . ... .. . .. . 
~o,p,per ~Iiffin ......... . . . 
91etu l5inianbin ...... . .. . . 
15. 15±. Wcarien (1915) . ... . 

38 

158 
98 
47 
84 

134 
57 
74 

115 

37 

10 

35 
23 
11 
27 
40 
10 
25 
31 

8 
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12 16 

38 85 
18 G7 
10 26 
22 35 
39 55 
14 33 
19 30 
28 56 

7 22 

51 10 11 30 
192 47 44 101 
415 125 120 170 
50 10 14 26 

91äiben f eurafuntien tuäfiiufu ilmoituffien mufoan 
on fiit tJ(Jteenfä 30,307 fJenfeä. ~UJt fuite11l'i11 tietoja 
,puuttuu &)annan, \lsecani11, ~amaracfin, 9Rarquetten, 
~erraiJiUe11, ITTocfiinin, 15011 l5ra11citcon ja 91ortfJ ~- @:t. 
fenin f eurafunni§ta, oletan nii§fä artuio11 mufoan ole• 
tuon 340 fJenfeä, joi§ta ri,piIIäföt),piä mielJiä 85, ri,\JiI• 
Iäföt),piä naifia 85, ja Ia,pfia 170. förffofuntamme 
fofo tuäföufu tefee näin 0He11 30,647 IJenfeä, joi§ta 
7 491 ri,piIIäföt),pää mie§fö, 7780 ri,piIIäföt),pää naiföa 
ja 15,376 Iatta. 
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@5oorno,poiffojo, jotfo ehuät ole firffofuntornme f eu• 
rofuntio, on ,poföoriemme f)oiboi3fo oifut 39. föiben 
tJ{Jteenloi:lfettu roäfifufu tefee 1958, joii:lto ri,piifäfölJ,piä 
micfJiä 561, ri,piifäföt),piä noifio 521 jo ri,pi!Iäföt)mät, 
tömiä 876. 

(fotii:lten jo uufien tietojen mufoon on firffojo firf. 
fohmtomme ,piirii:lfä 91. \.niitä on tuifut 4 uutta; 
rnutto entifii:ltä on ,plJlJIJitttJ ,poi i3 Iuettefoföo 2, joten Ii, 
fät) i3 tefec tuoin 2. @5itä,poitfi joitofuito rufoui3• jo fou, 
IufJuoneito. Sfäffojen tJfJteenfoi:lfettu armo terec 
$398,578. 

\po,p,\.1iioin Iufumäärä on 19, jo niiben armo 
$47,050. - &joutoui:lmoito on firffofm1tomme feuro• 
funnHia 27. 'i13econma jo \.nero ginlonbHio jo Uubeilo 
@5uomeHo, WcicfJ., on niitä 2 fuiforin . &joutoui:lmoi• 
ben IJ{Jteinen armo on $4,753. 

Wcuuto omoifuutto on feurofunniIIo tJlJteenfä $35,191. 
- froiffioon feurofuntoin firfoUinen omoif uui3 tJfJteen• 
fä $485,572. @5eurohmtoin lJIJteinen roeffof ummo te• 
fcc $39,361. 

:i!:'.ofJbomme roieiä Iuoba ltJLJlJen fiimätJffcn firHofun, 
tomme foi3 rootui3tt)öf)ön . Wceibän on ,pibettäroä foi:ltem• 
me ja nuorif omme of)joui:lto ~umolon f anon tunto on 
jo frii:ltiriif een elämään äärettömän tärfeänä. Wcii3fä 
f e on f oonut f)uomioto of offeen, fieUä fitä on lJIJä tor• 
fii:ltettoroo. ~o IJuoiinwttomien fotien jo f eurofuntien 
tulee f)erätä, tulee ef)bottomoi:lti f)erätä tät)ttämään roeI, 
tuoriif uutenf o. @5e tefee fJtJroän tt)ön, jofo täsfä f anoo 
noo,pureiifeen, tuttoroiIIeen jo fonf ofoifiIIeen lujan f o, 
11011. 

'i13tJfJäfouiutt)ö 011 täi3fä f e f eurofu11110IIine11 toimi, 
jofo on maljbomnen foiffioifo jo foil'fino oifoino. \13i• 

"/" 
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bcttöföön ,ptJfJäfouiuo fieIIäfin, mii3fä ei ole muuta htin 
f tai 2 loi:lto, jotfo fen antamaa MJotusto tartuitf emot. 
trufoneeno tuuoteno on annettujen tietojen mufoon oI• 
Iut toiminnoi3f o 11. 120 ,ptJlJäfouiuo, ja niii:l fä antanut 
o,petui3to 1200 fonf oloii:lto. (),petui3to niisfii on nout• 
tinut n. 8500 o,p,piloi3to. 'i130Ijon uf eommii:lf o ,poifoii3• 
f o luoitoif iin tuieiä ,piföi ,ptJIJäfouiuo. frasroofoon f en• 
täIJben ,ptJIJäfouiuf)arroi3tui3 jotfutuoföi ! 

Zoinen tötfeä fo i:l rootusfeino on feföfouiu. @5itäfin 
on tJIJä ebeifeen firffofunnoi3f omme IJorjoitettu. ®ii• 
me fuiuneeno fefänä on ,pibetitJ 55 fefi.1fouiuo, joii:l f o 63 
o,pcttojao on jofonut tiebon muruja. (),p,piioito on fefä• 
fouiuii3f o fötJnt)t tJfJteenfä 3400 Ioi3to. @5e ifötuä ilmiö 
on fefäfouiujen toimee11t1onosf o iimennt)t, että ne fotfi • 
fuufoutif ii:lto otuot muuttuneet lJffifuufoutififfi tai for , 
fei11taa11 roiifiroiiffoififfi. Zämä on ofittoin tapaf;tunut 
ft)Hä fireiben rofJo•ofioin tuuoffi. 9Jcutta ajan ,paran• 
tuei3f a on ,porannettaroa fefäfouiujafin enemmän tar, 
fotuföoon roaföootuiff i. 2u,paatuia merffejä täfJi.111 on, 
fin jo ofemai:l fo. 

9?:uorif otlJötä on fef;itetttJ ebeIIeen, tuoma en taf)bo 
fanoo, onfo riittföuösti. ®arfinoifia MstiIIifiä nuo, 
rifofeurojo on 38, joisfa on 1794 jöfentä. föi nimiflä 
on toimitettu f omaa afiao. 91aomotuniufu,piirejä on 
muoboföunut. 2oföen tJ{Jbistt)ffiii on 8, ji.1f cnii.1 175. 
2aföen ~ i:l tätui.1111 tJIJbii:lttJffiä on 4, ji.1[cniä 90. Sraif• 
fioon on lasten ja nuorif on ebistämif effi toiminut 52 
tJfJbii3ttJi3fö. 

S"roi3tuatui3tlJÖfJÖn otuot f eurofunnot uIJronneet dJfö 
noin 3,000 bolforia juoffetuiin menoiIJin. @5uomi• 
o,pii:l ton tafoubenf;oitaja tefee erittäin f effoa fiifö, mitä 
on foottu o,pii:ltoHe. St'otiiäIJett)i3foi3fa on mtJÖi3 foiefJ • 
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tien lJ . m. tulojen foutta fnanut menonfa fuoritetuf;t, 
jos Iieneefo1 fen ttJarot ntJttJään iotenfo1 ttJä'f)isfä . ~a• 
fonoiäIJettJs on mt)ös ,pääsftJt f iIIe fonnoffe, että ,pastori 
föifo S1'orfJonen ,pioffoin Iä'f)etetään Iä'f)ett)sofaHeen Shi• 
110011. WcetimiesiäfJettJff en fiirtoioisiäfJett)stä on orous• 
tettu fJeifuntoi• jo WciHeiin,,päiluä.fofefJbeiIIo. 9'.lcic'f)i, 
gonin fonferensfi on foonnut 11Jorojo or,pofotio loorten. 
6itä,poitfi on foottu 11Jorojo uf eisf o f eurfounnisf o fötJ• 
IJien auttamista ttJorten, jo oiifi fötä toimintoa fefJitet, 
tättJä tJ'fJä f uuremmosfa määräsfä, f euraten enfi fris• 
tiUif en f eurofunnon efifuttJoa, ja ,pitäen fötJIJät foHeuf, 
finoon eitä fuormono jo rofituffeno. 6iUoin'f)on tun, 
tuifi fötJ'f)änäfin oleminen äärettömän ,polion f uloifem, 
morto. s-'roielJbeiUo on footht mt)i.is jonfun ttJerron 11JO• 
rojo firffofunnon iuoff ettJiin menoi'f)in, 11Joiffo Iuuien 
fen joutuneen äitipuoien ofemoon, fen fiioon että fitä 
,1.1itäifi muistoa, niinfuin muistetaan omaa äitiii. 

s-'rustonnusföl'feestämme annetaan mtJÖs eri felostus, 
jonfo ttJuol'fi en tösfä efitä f en tiioa. 

6en fiioon fefoston täsfä ttJäfJän eri ,piiriruntien 
toimintoa. 

~hän .piitifunta. 

~iirihmto on ttJi'f)boin foonut fouttJon toittJomonf o 
föIJett)s.\)ostorin, fun ,pastori ~ruuno m:luornos otti ht±, 
f un 11Jostoon. &jön f oo,pui hJöoiueeifeen toufof. 6 .\J. 
9'lJt 11Joiboon teIJbc"i ufeom,pio fiehmIJoitomotfoj~ ,papit• 
±omiin ,poiffoi'f)in, ja feurofuntien ,1.1ostorit, jotfo niifö 
ennen tefittJöt, 11Joi11Jot fitä torfemmin fo'f)bistoo ti)i.injö 
omiin feurafuntiinf o. Wcuuten ottJot ,po,pit o'f)feruubcf, 
fo 11lirotf 0011 toimineet ja 011foitfe11Jot fötosta ,ptJ'fJä, 
foufujen, nuorif otJ'fJbistt)sten lJ. m. toimien uutterasta 
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joIJtomifesto. m:loroin feröt)s tJ'fJteislJtJÖ'btJHifiin torfoi, 
tuffiin on mlJi.is jotrunut, ttJoiffo tätJttJtJ tunnustaa, 
ettei fe ojan 'f)uonouben 11Juoffi oie aina oflut niin nm• 
f osto fuin ofifi fuotoluoa. ~tJ'f)äfouht• jo nuorif otlJÖ on 
oflut ttJilffoosf o toiminnosfa. Wcofem,poin efiut)ttämi• 
feffi on ~ibetttJ iulJiio. ~tJ'f)äfouiu,päittJät ,pibettiin WcotJ• 
norbisf o mooiisf. 25 jo 26 ,p :nä jo ,piirin !Jengellinen 
juIJfa ,pibettiin ~eoliobt)sfo ttJiime fJeinäfuuifo. ~uIJ• 
Iisfo on oifut runfoosti of onottoo. 6eurafuntio on 
,).1erustettu 4, joista 6 . ~orifin f eurofunto on fötettlJ 
firffofuntoon. 2nifton-~rigIJtonin f eurofunto,piiri, jon• 
fo entinen ,\.1ostori muuttoa 9re,pulilifiin, on futfunut 
t:,änen tifaifeen ,pastori Wrjö ~oen Wconesfenisto. föer• 
tättJiä ,puIJujio on ,piirin fesfuubesf o föt)ntJt ,pastori sn. 
s-'rönönen ftJtJstoittJeIIo, teIJben tunnetuffi fotiiä'f)ettJff en 
tor,\Jeellif uutta, jo ~bän roittiusfeuron ,pulJujo ~- &jir, 
11Jonen. ~hän ,1.1iiri11 ttJuofifofous ,pibettiin toufofuun 6 
jo 7 ,p :nä Gui11clJsfo, Wcosf. Zämän oien merfinnt)t 
,piirifunnon efimie'f)en, ,post. 6. &). 9rönfön antaman 
fertomuff en mufoon. 

Eiinnen .piirifuuto. 

~iirifunnon efimies ,pastori ~- ~- ~Im moinitf ee 
ttJuofifedomuff esfoon ,piirin fofouff eHe iionf o fiifö, että 
on f ooht Wcontonoon firffofunnon IälJehJs,postori. 
~os tori Wc. 6o'f)inen, ofuttJo ~utten fou,pungisf a, on 
fiertä teIJntJt motfojo muiIJin ,paiffoi'f)in, muun muosf o 
6,pion s-'ro,pin eli &jig'f)ttJoobin jo 9'. m:liHottJ (5'.reefin 
f eurofuntiin, jotfo ottJot Iiittt)neet föffofunnon tJ'f)tetJ• 
teen. Zt)östään moinitfee ,pastori 6oIJinen: "s-'rotfoen 
fii'f)en ,pieneen oifoon, fun aloimme ttJön, on ftJtJtä oHo 
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fötoHinen 1eurarunnan &jerraIIe, jofo on omannut ±lJÖ• 
aloja eteemme &jänen martafuntan1a HJanaifa mainioI, 
Ia. ®uotamaa oiifi, että &jerra amaifi malJboIIif uuffia 
tt;önfä .pitfihJffeen. &jerra on oIIut foni3[amme ja tiJÖ• 
tänfä ]iunannut". 

\:jsai3tori 53. ~ljiman foimii [Bt)omingin, (foforabon ja 
Utaljin martioii3f a, joii3ta miimemainitui3f a omet omat 
±lJöife amoinna. Dn .peruföettu foffi f euraruntaa, 
53eabtJi1Ien f eurarunta, c;sofo., ja c;srear föeefin 1eura• 
funta utaljii3f a. 

c;saiiforniai3fa toimii tätä nt)ftJä .pai3tori 2L &)aifa. 
~anfaa on toifin .paifoin .paljon, ja fieIIä oii[i .paljon 
toimintamaljboIIif uuff ia, fun ofif i tt)ömiefJiä. \:jsaföori 
~aarto, jofo on muuttanut \:jsortfonbiin, Dre. on Iälj, 
tcnlJt .pitemmäIIe Iäljett)i3matfoIIe. 

\:jsiirin toim.efäa on \niime muonna pibettt; 3,päimäi, 
f et emanfeiiumijuIJiat ~edeielJsfä ja tammifuuIIa mii• 
fon reföämät ptJIJäfoufupäimät ilfföoria§f a. Wcerimies, 
ja ®iirtoiaii3 IäIJe±lJS on oIIut tuntumana apuna piirin 
toiminnaife. 

\:jsiirifunnan muofifofouffen .päätöffifää mabtitta, 
foon eljbotuffen tefeminen firfoliisfofouff eUe lJengeHi, 
fen Iaufufirjan maimistamifcföa, fefö toinen eljboht i3 
®uomi,Dpiföon mcfan maff amif erfi. 

:Of)io-l13cnnflJillnninn ,l.Jiitifttntn. 

\:jsiirin efimiei3 pastori ~ - &j . Wcannerforpi fertoo 
touojirertomuffe§f aan, että pastori ~- Wcäättäiä on tefJ• 
ntJt IäfJetlJsmatfon \:jsecaniin, Wcisf. S'robinpäimiä on 
pibetttJ fotifosmatuff en eimt)ttämif effi ja feljittämif effi 
~airportisf a, [Beirtonii3fa ja &jarliorisfa. &jarliorii3f a 
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perustettiin ,,~otif euro" ,niminen lJfJbiföt)s ja ~airpor, 
tisf a ,JCitien Iufupiiri". 9cem (fostlen feurafunnaIIe on 
mafmiföunut uufi tJii 4,000 boIIaria maffama firffo, 
jofo on miljitttJ tarfotuffeenf a miime maa1ii3l'. 26 p. 
~airportin f eurafunta fofoaa firfonral'ennui3raljaföoa 
faabaffeen fuuremman firfon. 

[Buofifofouffesf a ~riesfä, \:jsa., toufofuun 3 p., .pääte±, 
fön, etfö on toimittatna .pafonaföljett)föt;ön affomif erfi ja 
.pastori 91. ~ orljof en Iäljettämifeffi friIJdlJsaiaIIe ~ii, 
naan. ~ofous föfitteii mt;ös orpol'otift;fi:)mlJstä ja rier, 
tämän matfof aarnaajan ljanfl'imHita, jofo ljeri.ittäifi 
mieliä, antaifi ptJ!jäfouiuneumoja ja Iämmittäifi mieiii.i 
pafonaläljett)i3af iaan. förfoliisfofouff een päätettiin Iä, 
fJcttää pastori g)rjö 0 ofi. 

IDHcf)ignnin ,1.Jiitif1111tn. 

· \:lsiirifunnan efimies, pastori 2L &jaapanen, fertoo, 
etti.i ljengeliifiä ju[)Iia on pibdttJ 9cegauneei3f a ja &jan, 
codi§fa; miimemainitui3fa paifosfa pibettiin mt;ös pap, 
pcin meijei3fofouföa, josf a oli fesfuföeiuaincina: ,;Ui3fo 
ja ,plJ!jitlJfieiämä", ja "'.Dial'onaatti f eurafunnai3f a". 
\:jsiirifunta on amuföanut Wcontanan ja ~ anaban IiiIJc• 
tt)fää lJfJtecnfä $20 :IIa fuusf a. Drpofotiafiaa on pi, 
bettlJ \nireiifö, maiUei tniefö ole pääsit) fitä affamaan. 
®unnuntaifoufutlJö f ao foitfiaIIa fötettätuää IJuomio±a 
of aff een; 1amoin fefäfoufuljarraföui3. ®uomi,opii3toIIa 
on m\)Ös oIIut fömmintä of anottoa, marfinfin muuta, 
mii3f a f eurafunnisf a. ffial'fauben paimeiui3 fötJfJien ja 
muiben fomempi ,ofaii3ten !Jt;mäffi on pääi3 ft;t muuta, 
mi§fa f eurafunnii3f a fauniifeen affuun. 
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~uojifofou§ 0ron1tJoobi§f a toufof. G ja 7 1,Jähoinä 
tefi ,päätöffiä fJengeUi§ten jufJfoin 1,Jitämife§tä ebeHeen• 
fin. Dr1,JofotiftJflJmlJ§ oli innoffoan fe§fu§tefun afoi• 
fcna ja 1,Jäötettiin efJbottaa firfoHi§fofouff eHe fen ,pifoi• 
nen aifominen. Wll)Ö§ re§fu§teltiin rl)flJlTllJrfiföä : ,,Wci• 
ten faataifiin firfo§f aföl)nti cl1,Jl)mään ?" ja ,,&jl)1tJc1§tä 
järje§hJff eföä f eurahmna§fa". 

Wcuifäa afioista on mainittaltJa, että mr. 0. ®'almu 
on fulfenut ®'uomi-01,Jifäon afioiifo WcidJigani§f a ja 
Wcirmef ota§f a, f omana ilmoittaen 0umafon fanaa eri 
1,Jairfofunniifa. ®'uome§ta on ltJieraifiut feurafunni§• 
f amme ,paföori 0. @:. &jafofo, ®'uomen ~uteeriI. @:roan• 
feiiumi-ID{Jbi§hJcf en lälJettiläänä, mainitun lJfJbistl)rfcn 
1,Jafonalä{JctlJff e,stä ,pufJuen ja footen ltJaroja. ~iimc 
ftJffl)nä lä{Jetettiin 1,Jaföorit &jartman ja ~önönen eri 
fJaaroilic tefemäi.in tutuffi fotiiälJetl)§afiaa. WctJöfJcm• 
min tefi ,pastori &jartman matfon aina foufoif ecn Iän, 
teen aföi. 

S'rirffofunnan fonfi§tori on 1,JitäntJt ltJuoben fulue§f a 
8 fofou§ta, joi§f a on räfiteittJ f eurafuntain Iiittiimifiä 
fidfofunnan lJfJtel)teen, fotiföfJehJ§tointa lJ . m. firfoifi. 
f ia afioita. 

9cl)t olemme, arltJoifat ltJirfolueI jet ja feurafuntain 
ebu.stajat, fofoontuneet täf)än firffofuntamme 27 :teen 
lJieifeen firfoUisfofouff een, jo§fa meibän tulee tunnoIIi• 
f e.sti ja 0umafon altJuUa räfitellä niitä firffofuntaam• 
me fo§feroia afioita, jotfo omat of)jeimasf a cfitetl)t ja 
mafJboIIif e§ti erittäin efitetään. ®'eurafunnan Sjerra 
antafoon fiunauff enfa tälle fofouff eHe ! 

0. ~- 9c if a n b e r. 
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The lUechnnles & lUetnh, 

Nntlonul Dnnk, New York, I 
Senncllnav. Amerlenn Dnnk, f 

Seattle, Wush, , 
Citizen!! N utlonnl Bnnk, I 

Honghton, lUlch. f 
' . 
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'.• SERlllONS ON THE EISENACH GOSPEL PERICOPES, kirj. f Rev. J. Shentsley, "Lutheran Standard" lehden toimittaja. 
i Eisenachin perikooppijärjestelmä on jo kauan tunnustettu 
',,• mitä parhaimmaksi. Pastori Shetsleyn saarnat näistä erin-
• omaisista teksteistä ovat varmasti tervetullut avustus kaikille 

pastoreille ja saarnamiehille, jotka haluavat järjestää saarnan
. sa ja puheensa kirkkovuoden aatteen mukaisesti. Tekijä on I kaikkialla Amerikassa tunnettu eteväksi ajattelijaksi, moni

puoliseksi kirjailijaksi ja voimakkaaksi saarnamieheksi. Hä-
nen saarnansa ovat läpeensä raamatullisia ja tarkasti tekstin 
mukaisia puhtaasti lutherilalsia, erittäin käytännöllisiä ja aina 
eiähyttäviä. Hänen sanontatapansa ei ole huojuvaa ja epä
määräistä, vaan selvää ja sattuvaa, elokasta ja virkistävli.ä. 

Kirja on sidottu kestäviin puolinahkakansiin. Hinta $2.50. 
SERIUONS ON THE CATHECISlll. Neljässä volumlssa. Kirj. 

Rev. R. E. Gollnday. - Ensimäinen volumi nyt valmiina. 
Nämä saarnat ovat kauttaaltaan raamatullisia, puhtaasti lut

herilaisia ja erinomaisia asian käsittelyyn ja nykyaikaiseen 
sovittamiseen nähden. Ne sopivat esimerlteiksi sekä synteetti
s<!stä että analyyttisestä selltystavasta. 

Namä puheet pidettiin alkujaan aamusaarnoina suurimman 
englantilaislutherilaisen seurakunnan edessä Columbuksessa, 
0. Se suuri ja tarkkaavainen kuulijakunta, jonka nämä saar
nat kokosivat jatkuvasti viikko viikon perästä, on todistuk
sena niiden suuresta arvosta, samalla kuin siitäkin tosiasiasta, 
että lutherilainen kansa haluaa saada kuulla selviä ja valaise
via, pyhimpiä perusoppeja selittäviä saarnoja. Pastoriemme 

+ tulisikin aina silloin tällöin saarnata uskomme perusasioista 
+ sen ohjauksen nojalla, jolrn meillä on katekismuksessamme. 
• Volumi 1 sisältää saarnoja Lutherin Vähän Katekismuksen 
•::, ensimäisen pääkappaleen johdolla, voi. 2 julaistaan myös tänä 

vuonna ja volumit 3 ja 4 ensi vuonna. 
, Hinta $1.50, kun raha seuraa tilauksen mukana. f TO l'IIY SUNDAYS.CHOOL TEACHERS, kirj. Rev. J. Shnetsley. 
••• Sisältää sarjan tuttavallisia puheita (kaikkiaan seitsemän-

toista) opettamisesta sunnuntaikoulussa. Nämä puheet eivät f ole sellaisen miehen kynästä, joka ei tiedä mitään sunnuntai
i koulun opettajien työstä ja vaikeulrnista, vaan on niiden tekijä 
• ajattelevainen sielunpaimen, joka on viikottain l,irjoittanut 
? kokemuksensa sunnuntaikouluhuoneess;i. Sunnuntaikoulujen 

+
f. opettajat tulevat tästä kirjasta löytämään paljon sellaista, jo

ka on heille varmasti oleva avuksi toiminnassa. Viimeinen 
• luku "Well-taught rather than much-taught" on jo yksinään 

t 
kirjan koko hinnan arvoinen.- Hinta vaatekansissa 35 senttiä. 

THROUGH LUTHER TO LIDERTY, kirj. "\Vn1. Schmhlt ja L, , 
+ H. Sehoh. - Tämä kirja ei ole pelkkä novelli, vaan on sillä sa- · T 

malla tosihistoriallinen arvo. Jännittävät historialliset ta- T f paukset asetetaan mitä elävimmällä tavalla silmien eteen, ·+ 

I
T. niinkuin Rooman häviö, Augsburgin valtiopäivät, talonpoilrnis- T 
T kapina y. m. Myöskin Lutherin kuuluisan uslconpuhclistusvir- T 

ren historia on selitetty. Tämä kirja on sopivin valmistamaan T 
sekä vanhojen ettf nuorempien sydämiä uskonpuhdistuksen I 
400 vuotisjuhlaa varten, jota protestantit kaikkialla viettävät +' 

: v~ 1917. - Hinta kpl. $1.00, tusinalta 80c kpl., sadalta 60c kpl. 
Tilataan os.: LUTHERAN DOOK CONCERN, Columbus, Ohlo. 

Raamattuja; Uusia Testamentteja; Virsikirjoja; Uskon- t 
nollista kirjallisuutta; Sunnuntailrnulukirjoja; Romaaneja ja i 
kertomuksia; Lasten ja nuorison kirjallisuutta; Näytelmiä; 
Filosofiaa; Kasvatuksellista kirjallisuutta; Historiaa; Maan
tiedettä; Kirjallisuustutkimuksia; Raittiuskirjallisuutta; Si-

1

, 
veellisyys- ja terveysopillista kirjallisuutta; Elämäkertoja; 
Valtiollista ja yhteislrnnnallista; Kirjanpito- ja liikeltirjalli
suutta; Keitto- ja kotittlouskirjoja; Maanviljelyskirjallisuut
ta; Runoutta; Laulu- ja nuottikirjallisuutta; Karttoja; Kir
konkirjoja; Pöytä-, tili- ja muistiinpanokirjoja; Kirjoitus- · 
välineitä; Postikorttia ja postikorttialbumeja; Todistuskaa- f 
valckeita; Ehtoollisvälineitä; Kirjapaino- ja sitomotuotteita; , 
Koulu- ja irnnttorivälineitä. f 

Näitä. on meiltä aina saatavana. Mitä hyvänsä alaamme T 
kuuluvaa tarvitsette, on aina edullisinta kääntyä meidän I. 
puoleemme ensiks'i. 

Pyytäkää varasto- ja hintaluetteloamme, joka lähetetään 
vapaasti. 

t 

i Suom. Lut. Kustannusliike, 
f Hancock, 

I ; 
i 
i 

t 
T . 
' 

Michigan 

/ 
Mitä hyötyä on 

Sunnuntaikouluneuloista? 
Oppilasmäärä kasvaa. Opettajat ja oppilaat ovat innostu
empia työhön. Myöhästymiset ja poissaolot vlihenevät. 

anhemmat alkavat huolehtia las-tensa koulunkäynnin täs- • 
ällisyydestei. Koti ja icoulu oppivat paremmin avustamaan 
isiaan. Koulun oppilaat kiintyvät enemmän toisiinsa. Neu-
kehoittaa sellaisia lapsia, jotlrn eivät ole olleet pyhäkou

ssa, tulemaan sinne, ja sen kautta vetää heidän vanhem-
aan kirkkoon. T 

ohjeita. ja luettelon hinnoista saatte vapaasti t 
T 
I 

äh-empiä 
rjoi ttamalla os otteella: 

f Suom. Lut. Kustannusliike j 
Hancock, Mich. f 




