
Till Finlands religiösa sammanslutningar.
Nnlanäs samlat tili sitt

treäje ärsmöte, sänäer liärmeä sin
varmaste treäsnälsning.

Under den tid Finlands Fredsförbund
verkat, har det i allt högre grad känt,
huru innerligt dess ideal sammangå med
de allmänmänskliga grundtankar, vilka
som väsentlig del ingå även i den kristna
livsåskådningen. Finlands Fredsförbund
har ställts inför problem, som utan tvi-
vel kunna räknas bland kristendomens
högsta. Frågan om l: vets helgd, samve-
tenas okränkbarhet, det kristna världs-
broderskapet, det godas alltbesegrande
makt, freden inom och bland människor-
na och folken, försoning, förlåtelse och
upprättelse, allt detta är frågor, som stå
den kristna mänskligheten och freds-
stiftania lika nära. Ooh dessa frågor
tinana alla jämväl »itt enda, bestämda,
fullkomliga svar i de ord, som Jesus
Kristus har förkunnat i sin lära.

allt vacl realpolitiker ocli ~ver!c-liglietsmänniskor"
liglietsmänniskor" nava velat tillvita äe
kristna iäeerna av svärmeri, värlc>»i«a!e>
ring ocn t. c>, m, samnällsupplösanäe
tenclenser, na likväl clessa iäeer visat
sig vara cle, som utgått såsom segrare
ur clen stora brytningen, ur äen värläs-
kris, genom vilken just realpolitikerna
lett värläen tiM unäergang, kulturen till
ruin, mänskligneten till törtvivlans brant,

lingstiäen, som bra.gt äe etislkt mognas-
te ocli kristligt äj>upast kännanäe
niskurna til! ettertanke, liar påtvingat
mänskliglietens seÄliga meävetanäe en
utveckling, tack vare vilken äet anäliga
unäerlaget tär människosläktets tär-
kovran tramstätt i en nägre, mera bju-
äanäe torm, såsom grunälägganäe tär
utvecklingen även pa äet kulturella om-
rääet. Det liar blivit klarare än någon-
sin, att ingen utveckling är truktbäranäe
i längäen, om äen grunäar »ig pä ett
krankanäe eller liämmanäe av livets
nägsta buä, kristenaomens grunälagar:
sanningen, rättläräigneten, kärleken ucn
treäen. äenna stora vinning nar
mänskliglietens seäliga utvecklinig natt
tram, ocli näritran är, trots reaktionens
starkaste ansträngningar, trots uppba-
äanäet av sanningstientlilglietens ocli
täräomarnas sista vapen, ingen ätergäng
mäjlig.

Den kristna värläen liar tiäigare ge-
nomgatt brvtningstiäer av samma art
som äen nu törnanäenvai-antie, i vilken

står om utäömanäet ur kristlig
synpunkt av kriget såsom veiikliKliet ucli
institution. saäant s,keä« var tiäen
tur slaveriets uppriävanäe, livegenska-
pen» IikÄVÄ «om negerslaveriets. Dä
svängäe, unckr patrvckning av äet mest
upplysta mäns,k!ig,lietsmSävetanäet, äen
kristna opinionen nelt över. Ocli även
nu äe törsta «vmptonen til,!
en liknanäe omsvängning i tragan om
krig ocn trea, ocn särskilt krigets ställ-
ning till Kristi lära.

Vi veta, att meälemmarna av vissa
kristna rikwinF2!l t. ex. kvälcairna, alltia
vägrat äeltaga ! krig, ocli även unäer
senaste värläskrig blevo sitt kristna
treäsiäeal trogna, jVlen äen kristna
treasrörelsen nar seäan äess vunnit nv
mark, en viäa allmännare utbreäning
ocn klarare orientering. Icke nog meä
att ett försoningsarbete upptagits mellan
kyrkorna ocn genom äessa mellan iol-

ligt.
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ken, vid olika internationella kristliga
och kyrkliga möten har frågan dryftats
i hela dess vidd och beslut antagits,
vilka bestämt utdömt kriget som «Krist-

Taga vi i betraktande även de på
mänga andra områden skeende om-
värderingarna, som beteckna en bryt-
ning med en gången tids tänkesätt, så
se vi tydligt, att en ny tid, ett fredens
och förståelsens tidevarv är i antågande.
Sakta och under kamp arbetar det sig
fram, men dess framrycknimg är säker.
Fredens segertåg kan ej mera hejdas.

Men en svår kamp förestår alltjämt
och ännu länge dem, som vilja föra den
stora tanken till seger, en kamp som
kräver samling av alla krafter vi»ka
vilja ställa sig i det godas tjänst, Fin-
lands Fredsförbund har gjort sig till
denna tankes förkämpe. Med detta
upprop vänder det sig nu till Finlands
kyrkor och religiösa sammanslutningar
med en uppmaning till anslutning, till
samling kring fredens fana för beford-
rande av vårt folks och mänsklighetens
fram tidslycka.

Eder, medlemmar av samfund, som
ställt sig Fridsfurstens efterföljande som
mål, Eder, vilka namnet fredsvän, freds-
stiftare måste hänföra med en helig eld,
Eder bedja vi ansluta Eder till oss som
medlemmar av Finlands Fredsförbund
för att med ömsesidig hjälp och gemen-
sam styrka befrämja fredens heliga sak
och övervinna dess motsatser, kriget,
våldet, hatet, hämnden, lögnen. Hän-
visande till neda.nnäitnnda anvisningar
angående formerna för anslutning, upp-
mana vi Eder att genom ett öppet och
målmedvetet arbete i fredens tjänst
bringa Guds rike på jorden närmare sin
fullbordan samt föra de enskilda män-
niskorna till frälsning genom förverk-
ligandet av den uppgift som Jesus ställ-
de för dem sägande: ~Satiga äro de
fridstiftande, ty de skola kallas Guds
barn". (Matt. 5: 9).
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Anslutning sker genom skriftlig an-
mälan hos Fredsförbundets ordförande,
professor Arvi Grotenfelt, Havsgatan l,
eller sekreterare fru Selma Anttila,
Fjälldalsgatan 13. Årsavgiften för en
ansluten religiös grupp fastställdes av
förbundets årsmöte till 25 ,mk. I övrigt
hänvisas till förbundets stadgar, särskilt
5«,




