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s»<sanhurökas armahtaa juhtaansa, mutta jumalattoman
sydän on haluton (armoton). Sananl. 12: 10.

Jumala, joka antoi ihmiselle wallan hallita kaikkia eläimiä
maan päällä, ei tarkoittanut sitä, että ihmisen pitää tylysti, an-
karasti kohteleman niitä luontokappaleita, jotka owat hänen pal-
weluksessansa. Ei suinkaan; sillä Jumala itse armahtaa luotu«
jansa. Sentähden Jumala myös totisesti tahtoo, että me Hänen
lapsensa, jotka Hän p. kasteessa sulasta armahtawaisuudesta
meitä kohtaan, otti tapsiksensa, osotamme armahtawaisuutta niille
eläimmille, jotka Hän armon ja laupeuden Isä, on antanut meille
hywäksi ja palwelukseen. Hän sanoo sanassaan: wanhurSkas ar-
mahtaa juhtaansa, se on kaikkia eläimiä, jotka häntä palwclewat;
mutta päin wastoin, että jumalattoman sydän on warsin haluton
armahtamiseen, siis tyly ja aiwan armoton.

Totisesti on armottomuutta tai jumalattomuutta osoittama
tapa se, kun isketään »vasikkoihin suonta ja annetaan weren juosta
kuiwiin, jotta liha tulisi »valkoisempaa. Tämä julma, ja jokaista
paremmin ajattelemaa ihmistä inhottawa surettawa tapa on »vielä
yleinen Suomessa, ainakin maaseuduilla eikä ainoastaan mitä
wasikkoihin, mutta myös mitä yleensä tulee raawas-eläimiin, kun
niiden kurkun »valtasuoni awntaan ja weren annetaan kuiwiin
juosta, »vaikka löytyy teurastustapa, joka kirween iskulla sarwien
takapuolelle silmänräpäyksessä tappaa »voimakkaammankin härän.
Kaupungeissa lienee tämä »viimeksi mainittu teurastustapa jo jo-
tenkin talvallinen; eikö olisi syytä, että maaseuduillakin tuo mvi«
naisaikojen raaka, julman julma eläimen kaulaa repimä kuoletus»
tapa uudenajan keksimään, äkkipikaiseen kuolin-iskuun waihetettai-
siin, semmenkin sentähden kun liha täten tulee parempaa ja mur»
rempan, möyreempätä. —

Wielä armottomampaa kohtelua eläimiä kohtaan osottaa
ensinmainittu teurastustapa, jos sitä käytetään ilman ettei käy»
tetä mitään keinoa eläimen pyörryksiin, hurmelsiin, elikä tunnot-
tomuuteen saattamiseksi ennen sen kurkun repimistä ja »veren kui-



wiin wuodattamista. Kun on se että eläin »varsin täydessä elin»
woimassansll asetetaan ja sidotaan teurastus-asemalle, joksi mailla
enimmäkseen käytetään niin kutsuttua työrekeä, jonka päälle eläin
pannaan ja kiinnitetään miten parhain »voidaan sekä pidetään
siitä niin kiinni, ettei se woi tehdä mitään wastusta. Eläimen
tällaisessa tilassa ollessa alkaa teurastaja (lahtari) nyt »veitsellä
nylkemään sen kurkun waltasuonen kohdalta nahan, sitte repimään
waltasuonta esiin, jonka hän sitte wasta katkaisee, jotta weri saa
juosta kumiin. Tällaista hirweää kidutusta saa eläin raukka
kärsiä monestikin hetken aikaa ennen kun se kuolee. Sillä kun
on melkein kaikilla tapana, että teurastajan pitää saada hywät
rohwaistus-ryypyt ennen kun hän woi ryhtyä ja kykenee tähän
eläimen kidutus-työhönsä, niin käy hänen teurastus» eli raatelemis-
työnsä niin hitaasti kuin suinkin taitaa, niinkun «imaisen miehen
ainakin; ei juopunut milloinkaan tee tehtäwäänsä, niinkun se,
joka woi tehdä tehtäwänsä ilman »virkistys- ja rohlvaistus-
ryyppyjä.

Keino eläimen tunnottomuuteen eli hurmeisiin saamiseksi
ennen sen teurastamista on se, kun lyödään sitä päähän farmien
wäliin kirween pohjalla, waan parempi on siihen käyttää mou-
karia. Tämä keino onki monella teurastajalla tapana maaseu-
duillakin ja täällä meidän kaupungissa. Eläimen pyörryksiin
saattaminen onki sangen tarpeellinen, jos se tapetaan sillä tapaa
kuten jo mainittiin, nimittäin, että sen kurkun »valtasuoni awa«
taan ja weri annetaan kuilviin juosta. Sillä kaikilla eläimillä
on aistimet ja tunto, niin että ne hawaitsewat ja tuntemat ki-
pua, tuskia ja kärsimistä samoin kun ihminenki koska sitä raaka»
tään. —

Mutta eläinten rääkkäys on »vielä silmiin pistämämpää ja
esiin tulee raaemmalla ja jumalattomuutta enemmän osottawalla
taivalla siinä kun armottomasti ruoskitaan meto-eläimiä, Ni«
mittain kun riuhtotaan ja remitään suitsien raudoilla juhtain
suuta niinkuin »vimmatut, että hemos-rukkain suu-pielistä mo-
nesti weri ruiskuu. —

Näin julnalatointa ja kristitöntä kohtelua luontokappaleita
kohtaan saa nähdä enimmäkseen hewoskauppiain huijarein, etenkin
markkina-aikoina harjoittaman. — Moni pieksää läiskyttää huo-
noa heikko-mäkistä helvos-raukkaa, ei ainoastaan markkinoilla
waihetus- tahi myymis-kauppaa tehdessä, »vaan myös jokapäi»



maisessa palweluksessaan patoittaen sitä wetämään sille pantua
woimaista kuormaa tahi waatii yli-woimansa juoksemaa».

Pistaykäämme wielä tarkastamaan kuinka eläinten rääkkäystä
harjoitetaan markkinoilla. Ei kauwan tarwitse hewos-torilla kat-
sella, kun täytyy piikittä arwelemisittä tunnustaa täällä harjoin
tettawan kauheaa eläinten rääkkäystä. Sillä jos missäkin usi-
ammat markkinamiehet tawataan rohkeimmillansa ja wiminattuna
miinasta, niin on se warmaan hewosten waihtajain ja myyjäin
joukossa. Että palowiinaa ja muita juomustus-juomia on täy-
destä syystä rumettu tuli-medeksi kutsumaan, sen saa täällä ha-
waita siitä tulisesta kiihkosta ja wimmasta, jossa moni hemois-
raukkain selässä, reessä tahi kärryillä rentuilewa mies on, koet-
tain saada nälästä, »vanhuudesta ja rääkkäyksestä uupuneet juh-
tansa panemaan wiho-wiimeiset woimansa, niinpä henkensäkin alt«
tiiksi, ollaksensa niin tulisessa liikkeessä kuin tylyt rääkkäjänsä
halajamat ja maatimat. No miten he sitten sitä maalimat? Jär-
jellisen ihmisenko tamoin? Eipä maitienkaan. Tottahan jokainen
tosi järjellinen ihminen käskee hemoistansa liikkeelle suu-sanalla ja
siemällä ohjain nykämisellä; maan nämä repimät ja riuhtomat suit-
sien raudoilla hemoistensa suuta, niinkuin miinalta mimmatut
ainakin, että hemois-raukkain suu-pielet omat monesti Marsin pirs-
taleina. Wieläpä hewoishuijarit pieksää-räiskyttäwät hemostansa,
jota toisella askeleella siwaltaen täydestä «voimastaan ja ham-
masta purren julmalla ruoskallaan niitä, niin että jokaisen simat-
lukseu perästä nousee paisettuma tahi makkara eläin raukan ruu-
ruumiisen. Ia jos hemos-langot tätä tekemät julkisesti mäki-
joukossa päästellen sen ohessa mitä kauheempia kirous, mannous
ja Jumalan nimen turhaan lausumisen sanoja, niin eimät he suin-
kaan ole sitä tekemättä mieläkin julmemmasti jossakin salaisessa
paikassa, ennen kun hemoisiansa markkina turulle tuomat, se on
aiman hymin ymmärrettämä. Sillä sitähän itse asian luonto
maatii, että näiden kauppa-tawaraksi, myytämiksi tai maihetetta»
maksi, tarjottawain eläinten pitäisi oleman luonnostaan miriät,
nopsat ja hymin mäkemätkin, ennenkun kukaan moi niihin mielis-
tyä. Waan kun nämät armottomat omistajat tietämät heidän
raakkaamillansa juhdilla näitä kauppoihin kehottawaisia omaisuuk-
sia ei oleman tarpeeksi asti, niin he kokemat armottomalla piek-
sämisellä ja hakkaamisella ajaa niiden sisään mitä suuremman
pelmon ja hirmun suinkin woisiwat, jotta se saattasi ne tällä
heidän mielestänsä tärkeällä hetkellä panemaan miimeisettin moi-



mansa liikkeelle. Siitä seuraa nyt, jos luontokappaleilla on sil«
sikin mela woimia, raju pyöräytteleminen ja wiuha edes takaisin
lennättelcminen hewoisten läähättäessä ja miesten ärjyessä: pois
edestä, pois jaloista! Näin harjottawat wiinaiset hewois-waih-
tajat ja kauppiaat kaikista julmimpaa ja kristi-kansallc häpeäksi
jumalattomimpaa eläinten rääkkäämistä. — Sillä kaikki tällaiset
hewostensa rääkkääjät kauppaa hieroessaan mastoin omaatunto-
ansa kchuwat ja kiittäwät niitä ja moni°kertaisilla wannomisilla
ja kirouksilla wahwistawat sanansa tosiksi, maikka ne omat sulat
malheet sanoaksensa lähimmäisensä petetyksi, niinkun sen usiasti
saamatkin ja on yhtä tumallista kuin se on kauhistamaistakin
jokaisen kristillisesti mieltyneen ihmisen mielestä.

Oppi-isämme Lutheri sanoi eläinten rääkkäyksestä näin:
„Eläimetkin owat Jumalan käsialoja; mutta mikä on Jumalan
käsiala, sitä ci saa riettaasti määrin käyttää; ja jos sitä teet,
niin he huutamat sinulle kostoa Herralta heidän Jumalaltaan,
joka on luonut ja elättää heidätkin. Mutta useat ihmiset eimät
pane tunnolleen että antamat hemosensa ja muiden kotieläinten
nähdä eli kärsiä nälkää tahi että kiduttamat ja waiwaawat niitä
sekä pieksämällä ja raäkkäämisellä pakoittamat heitä ylenmääräi-
seen työhön. Kaikkea tätä sanon armottomuudeksi. Ia joka on
armoton eläimille, se on kyllä armoton ihmisillekin. Teurastaa
ja syödä niitä, se on meidän oikeutemme; siinä ei ole syntiä;
sitä warten owat ne meille annetut; mutta piinata ja kiduttaa
niitä, se on taimaasen huutama synti. Monesti antaa myös
ihminen häijyytensä »viattomia eläimiä kohdata, kun ei hänellä
ole muuta jota mastaan antais sen puhjeta, taikka kokee kostaa
lähimmäiselleen mahingoittamalla ja rääkkäämällä sen luontokap-
paleita, jotka kumminkin omat sangen »viattomia. Mutta mitä
aiot silloin mastata, sinä eläinten rääkkääjä, kun Jumala kutsuu
sinun tilinteolle siitä mitä olet tehnyt Hänen luoduille teoil»
lcnsa? —

Niin on myös julma ilo usuttaa koiria eläinten päälle ja
ajella niitä kuoliaaksi asti, johon en tahtoisi käydä osalliseksi,
syystä etten jaksa nähdä semmoista tuskaa ja ajamista. Niin
myös on lapsiin ankarasti istutettavia ja heille opetettama sääli-
wäisyyttä eläimiä kohtaan, ettei heidän sydämistään tulisi kylmät
ja lemmettömät ihmisiätään kohtaan". Luth.

Tästä näemme, että Lutheritin piti eläinten rääkläämiscn
aiman suurena syntinä, ja sanoi: että luontokappaleet huutamat



taiwaasen että Jumala heidän ja kaikkein Luoja kostaisi heidän
rääkkääjänsä. — Oi sinä julma eläinten rääkkääjä ajattele tätä
kun weisataan:

Enkelit edes tulemat, Suru-suulla sanowat, Syntein suutta
synkeyttä Ia tuomion ankaruutta.

Kaikki myös luontokappaleet Syntisen päälle kantelee, Wi-
kapääksi päälliseks'. Ia tuomarin totiseks'.

Omatunto myös tunnustaa, Tuomion menon todistaa, Oi
kian sangen olewan, Itsens' syypääks tulewan.

Niille joiden ruoska on ylen rakas ja mielestänsä maltta-
mattoman tarpeellinen ase, jonka siima onki alinomaa suorana ja
häilyy ylhäällä ilmassa, wähä wäliä ja taas winkuen nauskah-
taaksensa eläin-raukkaan elämään ja siis tunnolliseen ruumiisen,
joka kyllä tuntee sen kipeästi koskeman, maikka heidän julmat
pieksäjänsä eimät sitä ajattele, sanon näin: Epäilemättä kuulee
Jumala eläin-raukkojen salaiset huokaukset, niin että Hän myös
on totisesti kerran maalima jokaisen tekemään ankaran tilin wan«
hurskaan tuomio-istuimensa edessä joka ainoasta ruoskan simal-
luksesta, jota kärsiessänsä eläimet omat lähettäneet aina Hänen
tykönsä. Narusta main ajoissa itsiäs, sinä rohkia eläimien rääk°
kääjä, mastaamaan ijankaitkiselle Jumalalle ja Tuomarille, kuinka
monta salaista moimotusta sinä olet elinaikanasi saanut ulos
puristetuksi pitämiesi luontokappaleiden sydämestä.

Waan eipä se ole yksin tuo tumallinen piiska eli ruoska
tahi muu mitsa, jonka karmasta makeutta marsinki kaikki laiskempi
luontoiset ja mähämätisemmät hemoiset saamat niin usiasti mais-
taa. Ajaahan samaa asiaa useasti seimäskin; jota on paha sa-
noa, pahempi olla sanomatta, kun se on kuitenkin totinen tosi;
jonka olen monen monituista kertaa itse nähnyt. Seipään muoro
on olla ruoskan muassa silloin kun ei ruoska enää tee tehtä-
määnsä. Tuo kamala tapa taas esiin tulee erinomattain siinä
tapauksessa, kun hemoscn moimat eimät riitä medetlämää kuor-
maansa saada edespäin kulkemaan tahi kun ajajansa on sen jär<
jettömällä kohtelullansa suututtanut. Näissä sattumissa tekee moni
järjellinen ja selmalla päällä olema mieskin niin inhottamasti ja
raakamaisesti, jotta oikein kauhistamaista on katsella puhumatta
melkein järjettömän ja juopuneen töistä. — Hän suomitsee juh-
taansa ensinki ruoskallansa minkä jaksaa. Waan kun siitä mai-
nituista syistä ei ole apua, niin hän päästää sydämensä syöksy-
mään ja mihansa julmistumaan. Mutta kun Raamattu sanoo:



ei miehen wiha tee sitä tuin oikia on, niin ei se tässäkään sitä
tee. (lak. 1: 20.) Suututtuansa julma sydammen raaka mies
— näet sen — ei jaksa hillitä itsiänsä, maan sieppaa mitä jul-
memman aseen sattuu käteensä saamaan, seipään eli kangen jolla
sitte lyöpi onnetonta juhtaansa, että sen luutkin owat wähällä
mennä mäsäksi ja wälistäin se näin tapahtuukin. — Tällä in-
hottamalla menetyksellä Harmoin kuitenkaan tulee tarkoitus
tnksi, jos ei lukuun ota että pieksäjä on saanut suuttuneen sydä-
mensä sutatuksi sillä mielen tyydytyksellä että nyt sai tehdä luon-
tokappaleelle mitä »vihainen sydämensä halasi. Mutta sen mitä
hän tässä teki, se paljasti hänen mielensä petomaisen raakuuden
kaikessa ilkeydessään Jumalan ja ihmisten silmäin eteen, ja ol°
lessansa järjellä lahjoitettu ihminen ja päälliseksi kristitty, hä-
wäisee hän näin myös sangen pahoin itsensä jokaisen malistu-
neen ja siwistyneen ihmisen edessä. Näin omalla työllänsä lan-
gettaa hän itse ylitsensä sen tuomion, että hän on raaka ja peräti
tyly jumalaton ihmis-raukka.

Jalot urhot Suomen miehet karttalaat mainittua mokomaa
petomaisuutta ja käyttäkäät laupiaalta Jumalalta saatu »valtanne
hewoisten ja kaikkein luontokappaleiden yli ainian armahtawai-
suuden ja finniin kohtelun osoittamiseksi eläimille, jolloin se myös
tulee kunniaksi, ylewämielisyyden merkiksi ja «jäiseksi menesty-
miseksi itsellennekin.

Rakas lukia! Jos olet »vanha tahi nuori, älä milloinkaan
kohtele eläimiä pahoin! Älä suositkaan eläinten rääkkäystä; sillä
se on raakuutta!

Te nuorukaiset ja lapset, älkäät koskaan kohdelko pieniä
eläimiä tylyydellä ja ankaruudella eli kiduttamisella! Hyljätkäät
se paha tapa, että pidätte sen huwittawana työnä, että häwitätte
linnun pesiä, rikotte niiden munia ja rääkkäätte niiden polkaisin.
Älkäät olko niin armottomia, kuin monet armottomat lapsi-parat,
Jumala paratkoon owat! Nimittäin maikka niiden särjetyltä pe»
siansa ja ryömätyitä sikiöitänsä surewaiset elämät hädissään ym-
päri lentelemät ja armahtamista hartaasti rukoilemat, ehkä ih-
misille ymmärtämättömällä kielellänsä, jonka Jumala taimaassa
kyllä kuulee ja ymmärtää, eimät nuo lintu-raukan poikia ryömitä-
jät ja murhaajat lapset usiasti näy oleman niiden emäin hartaita

rukouksia kuuleminansakaan, maan haaskaamat niiden turmattomia
majoja ja pieniä perheitä ikäänkuin julmat metsän pedot. Lapset
älkäät tehkö semmoisia raakamaisia töitä, maan hyljätkää netl



Se on sydämeni harras pyyntö ja toimo!

Osoittakaat aina siweytmne ja hellä-sydämellisyytenne lintuja ja
muita pieniä elämiä kohtaan niin kuin taiwaallisen Isän lasten
tuleekin. — Jumala on luonut linnut ja kaikki eläimet niin kuin
teidät itsennekin, ja Hän ruokkii heitä niin kuin teitäkin. —

Sentähden älkäät tehkö pahaa Hänen luomillensa ja ruokkimil-
lensa eläwille, waan olkaat heitä kohtaan laupiaat, niin kuin tei-
dän taiwaallinen Isännekin laupias on. Luuk. 6: 36.

Waan missä ikään olette eläimien parissa, niin kohdelkaat
niitä suosimalla ja siwiällä käytöksellä, muutoin ne »viimeisellä
tuomiolla kantelemat teidän päällenne ja te tulette taimaasta
ulossuljetuiksi konmutmuc ja armottomuutenne tähden eläimiä
kohtaan. —

En woi mitään tuskallisempaa, mieltä lanniötawampaa ja
tarwastclemftaa nähdä kuin aikaihmistä ja lasta, joka tahallansa,
ehkä kentiesi ajattelematta mitä tekee, kiduttaa elämää. Ia tämä
on kumminkin warsin tumallista. —

Wieläpä woi lapsi tähän saada ensimmäiset yllytyksensä
ympäristöllään. — Usein omilta »vanhemmiltansa. Näethän esim.
kun lapsi nostetaan hewoscn selkään lapsen rakastama isä tahi
hellä äiti panee pienoisen käteen »vitsan ja näyttää, mitenkä sitä
on käytettäwä. Wanhin tietää etteiwät lapsen moimat riitä
lyömiseen, jota hewoisclle kipua saisi; mutta hän ei ajattele, että
hän humittaaksensa lastaan on suuresti loukannut tämän parempaa
tuntoa, kehittäen sitä armottomuuteen. —

Lapsi luulee lyömänsä hemosta. Onko ihmettä että sama
lapsi, kun se »vanhemmaksi tulee, käyttää itseänsä yhtä pahasti
muita eläimiä kohtaan; että »välinpitämättömyys, jolla tapsi en-
sinnä eläintä kohtelee, pian muuttuu todelliseksi julmuudeksi? E-
läinten kohteleminen maltillisuudella ja ajattelewaisuudella on milt'ci
kokonaan lasten kaswatuksesta seuraus. — Tämä asia on »van-
hempain tarkasti huomattawa. —

Te »vanhemmat ihmiset neumokaat, kehoittakaat ja opetta-
kaat lapsia ja nuorisoa armeliaisuuteen kaikkia Jumalan luotuja
elämiä lohtaan!!


