Roskatunkion penkomista
Sääli pakanoita ja nälkää nä
keviä kiinalaisia!
Kiitos kristillisen valistuksen,
että me olemme niin hellämieli
siä ja huomaavaisia!
Meillä Amerikassa löytyy 200,000 jäsentä pakanalähetysyhdistyksissä, joiden toimesta koottiin
viime vuonna yhteensä $40,161,789 pakanain pelastamistyön hy
väksi.
Jokainen kristinuskoon
käännetty pakana keskimäärin
maksaa
lähetystyön tekijöille
$40,000. Paljon maksaa juma
lan valtakunnan levittämistyö,
mutta ei auta. Työ “herran
viinamäessä” täytyy tulla suori
tetuksi maksoi mitä maksoi.
Ja se maksaa — maksaa ei
ainoastaan rahaa, vaan vaivaa ja
kyyneliä — vesisangollisia kuu
mia kyyneliä pakanain puoles
ta — jos ne kyynelvirrat yhteen
koottaisiin.
Kristillinen ja sivistynyt Ame
rikan kansa kulkee ensimäisenä
pakanain pelastamisessa, kansa,
joka on kuuluisa monessa suh
teessa.
Liikuttavaa on tietää, että Amerika laiset
lähetystyöntekijät
maksavat $40,000 kääntääkseen
hiljaista ja rauhallista elämää elävän "pakanan” kristinuskoon
ja kun samalla tietää, kuten
muuan Bostonissa asuva lääkäri
äskettäin todisti, että 100,000 las
ta vuosittain kuolee Yhdysvallois
sa ravinnon puutteessa tai huo
non ravinnon vuoksi, että maassa

löytyy 3,000,000 työhön kykene
mätöntä sairasta, että pakolli
sesti työttömäin lauma kohoaa
moniin miljooniin, että sanoma
ton kurjuus kuohuu yli laitojen,
että porttoloissa ansaitsee lei
päänsä 300,000 tyttöä, että 30,000 uhria ijoka vuosi vajoaa sel
laiseen elämään, että sadat tu
hannet ihmiset elävät roskatunkioista kokoamillaan elintarpeilla,
että ihmisiä, joilla ei ole tninkäänmoista asuntoa, löytyy yksin
New Yorkissa kymmenisen tuhat
ta ja kun käännämme toisen
puolen
ja näemme, että yksi
mies omistaa tuhannen miljoo
naa dollaria varallisuutta, että
tavallisten jokapäiväisten keinu
jen kustannuksiin niissä piireissä
käytetään $50,000, että muuta
mat tuhlaavat sangen vähäpätöi
sen asian vuoksi tunnin parin
ajalla
ylellisyyteen enemmän
ikuin parhaiten palkattu palkka
työläinen voi ansaita vaikka eläi
si kaksi tavallisen elämänsä pi
tuutta.
Ihana järjestelmä! Eikö ole
kin?
Erinomaisen kiihoittava
niille, jotka roska tunki öistä poi
mivat elämänsä tarpeita, kiihoit
tava niille, jotka ankaralla työl
lä leipänsä ansaitsevat alituises
sa pelon alaisuudessa ollen, mil
loin itse joutuvat työttömyyteen
ja
vajoovat siihen armeijaan,
jonka ainoana elämänehtona on
takakujien jätteet, vankila, tai
vaivasille varatut armopalat.
ä.
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