Suomen uskonnollisille
järjestöille.
Buom«n kaulianliitto, kokoonkolmanteen vuc>Bikokoukzeensa, länettää täten "leille
tuneena

lämpimimmän raunantervendvk-BeN,Bä.
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Rauhanliitto on toiminut, on se
yhä; enemmän tullut tuntemaan,
kuinka läheisesti sen ajamat
ihanteet yhtyvät niihin yleisinhimillisiin; perusajatuksiin, jotka oleellisena osana sisältyvät
kristilliseen maailmankatsomukseen. Suomen Rauhanliiton eteen
on asetettu kysymyksiä, .joita
epäilemättä voidaan, pitää kristinuskon kaikkein korkeimpina,
elämäin pyhyydestä
Kysymys
omantunnon loukkaamattomuu
-

sen jälkeen voittanut uutta
maaperää, entisestään paljon leon

vinnyt ja sen tarkotusperä yhä
selvinnyt. Ei siima kyllä, että
un ryhdytty sovintotyöhön kirkkojen kesken ja niiden kautta
ihmisten kesken, eri kansainvälisissä kirkolliskokouksissa on
pohdittu kysymystä koko laajuudessa ja tehty päätöksiä, jotka eittämättömästi ovat tuominneet sodan epäkristillisenä.
Kun otamme huomioon, eitä
monella muullakin alalla nykyään arvoja uudelleen arvioidaan
ja täydellisesti luovutaan men-

neen ajan ajatuskannasta, niin
"Vasti näemme, että on koittamassa uusi, rauhan ja ymmärtämyksen aika. Rauhan voittokulkua ei enää voida estää.
Mutta kovaa taistelua on yhä
vielä niiden kestettävänä, jotka
tahtovat viedä suuren aatteen
voittoon, taistelua, joka vaatii
kaikkien niiden voimien yhtymistä, jotka tahtovat asettua hy-

desta, kristillisestä maailmanveljeydestä,, hyvyyden kaikkivoittavasta voimasta, rauhasta
ihmisten,
kansanluokkien
ja
kansojen kesken, sovinnosta, anteeksiantamuksesta ja auttamisesta, nämä kaikki ovat kysymyksiä, jotka ovat kristillistä
ihmiskuntaa yhtä lähellä kuin vän palvelukseen.
Suomen Rauhanliitto on ryhrauhanaatteen ajajiakin. Ja ne
kaikki saavat ainoan, varman tynyt tämän aatteen esitaistelija täydellisen vastauksensa niisjaksi, ja kääntyy täten kaikkien
tä sanoista, jotka Jeesus KrisSuomen kirkkojen ja uskonnollisten järjestöjen puoleen keho»tu» on julistanut opissaan.
tuksella, että ne kansamme ja
Huolimatta siitä, että reaalipoliitikot ja »todellisuusihmiset» ihmiskunnan tulevaisuuden onovat tahtoneet syyttää kristillinen
luomiseksi kerääntyisivät
siä aatteita haaveilusta, eristäyrauhanlipun ympärille.
tymisestä ja vieläpä yhteiskunTeitä, sellaisten yhtymien jätaa mullistavista tarkotuksista, seninä, joiden päämääränä on
ovat
nämä aatteet kuitenkin Rauhanruhtinaan
seuraaminen,
osottautuneet niiksi, jotka ovat Teitä, joita nimi rauhanystävä,
voitokkaina selvinneet suuresta rauhanrakentaja pyhällä tulella
murroksesta, siitä rnaailmankriiinnoittaa, Teitä pyydämme liitsistä, jonka kautta juuri reaalitymään Suomen Rauhanliittoon
poliitikot ovat vieneet maailman yhteisvoimin ja toistemme tuekperikatoon, kulttuurin raunioiksi edistääksemme rauhan pyhää
si, ihmiskunnan toivottomuuden asiaa ja voittaaksemme sen vaspartaalle. Sota-aika, joka on takohdat: sodan, väkivallan, visaattanut
siveellisesti kypsyhan, koston ja valheen.
ncimmät ja kristillisesti syvälliViitaten allaolevan ohjeisiin
siminät ihmiset entistä enemmän yhtymisestä*, kehotamme Teitä
ajattelemaan, on vienyt ihmisavoimeeni ja päämäärästään: tiekunnan siveellisen tietoisuuden toiseen työhön rauhanaatteen hykorkeammalle
tasolle, vaatien väksi viedäksemme Jumalan valihmissuvun kehityksen henkiseltakunnan maan päällä lähemle perustalle huomattavampaa ja mäksi toteutumistaan ja johyksityiset ihmiset
taaksemme
perustavampaa sijaa, myös kulttuurin edistykseen nähden. On pelastukseen seuraamalla Jeesusta, joka sanoi heille: »Autukäynyt enemmän kuin konsanaan ennen selväksi, että miaita ovat rauhantekijät, sillä heikään kehitys ei ajan pitkään kestä pitää kutsuttaman Jumalan
tä, jos se perustuu elämän korlapsiksi» (Matt. 5: 9).
keimpien käskyjen, kristillisyyll«lBingiBsä, 26 p. BVVBllUUtll
den peruslakien, totuuden, van1924.
hurskauden, rakkauden ja rauSuomen Rauhanliiton Keskushan loukkaamiseen ja ehkäisehallitus
miseen. Tähän suureen voittoon
Arvi Grotenfelt.
on ihmiskunnan siveellinen keProfessori, Liiton puheenj.
hitys päässyt, ja tästä ei mikään
perääntyminen enää ole mahdolFelix Irersen.
linen, vaikkapa taantumus tekeeFil. toht.
kin kaikkensa ja totuudenvihaajat ja ennakkoluuloiset käyttäloini IverBen.
vät viimeiset aseensa.
Jo aikaisemmin on kristillinen
maailma läpikäynyt samanlaisia murrosaikoja kuin nykyään,
joilloin kristilliseltä näkökannalta tulee tuomita sota todellisuutena sekä järjestelmänä. Samaalainan oli se aikakausi, jolloin
orjuus, niin hyvin maaorjuus

kuin

neekeriorjuus, lakkautet-

tiin.
Silloin valveutuneimman
ihmistietoisuuden
pakotuksesta
kristittyjen
mielipide muuttui
kokonaan. Ja nytkin on huomattavissa emsimäisiä oireita samanlaiseen käänteeseen kysy-

myksen ollessa sodasta ja rauhasta sekä eritoten Kristuksen
opin ja sodan suhtautumisesta
toisiinsa.

siedämme, että joidenkin KriBopin«uunti«n jä«ene<t>
kuten eBim. kveekkarit, Hima ovat
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kieltäytyneet ottamaBta osaa

«o-

taan ja että ne viime maailman-BodaBBakin pv«vivät kriztillizelle
raunÄnaatteelleen
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Liittyminen tapahtuu kirjallisella ilmotuksella Rauhanliiton
puheenjohtajalle, professori Arvi Grotenfelfille, Merikatu 1, tai
sihteerille, rouva Selma Anttilalle, Tunturilaaksoink. 13. Liittyneen uskonnollisen järjestön
vuosimaksun määräsi Liiton
vuosikokous 25 mk:ksi. Muussa
suhteessa viitataan Liiton sääntöihin, erikoisesti 6 §:ääin.
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