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Eräs uusaikainen jumalanpalvelus
Marraskuussa viime vuonna pi
dettiin Baselin kaupungissa si
jaitsevassa Mynsterin vanhassa
tuomiokirkossa erinomaisin juma
lanpalvelus mitä maailmanhisto
ria tähän asti tietää protestantti
sessa tuomiokirkossa ikänä pide
tyn.
Balkanin sodan johdosta ko
koontuneet kansainvälisen sosialistikokouksen edustajat ynnä edustajoita kaikkialta Sweitsin eri
maakunnista toimeenpanivat täl
löin historiallisen mielenosoituskulkueen joka päättyi miclcnosotuskokoukscen yllämainitussa tuo
miokirkossa.
Kirkon vanhojen
urkujen soidessa ja työväcnlauluseurain laulaessa kirkon urkulehtoriltä kansainvälisen köyhälistön
mahtavia taistelulauluja täyttyi
kirkko lyhyessä ajassa ääriään
myöten ja suurin osa mielenosottajöistä oli pakoitettu jäämään
kirkon edustalle jossa Euroopan
eri maista saapuneita edusta joita
tervehtivät kansainvälisen sosia
listi! iikkeen tunnetuimmat puhu
jatVarsinaisen
mielenosotuskokouksen tuomiokirkon sisällä avasi Baselin kantönin hallintoneu
voston presidentti toveri Blocher
lukemalla mainitun hallintoneu
voston tervehdyksen kansainväli
selle* sosialistikokoukselle.
Ter
vehdys suomennettuna oli näin
kuuluva:
“ Basel-Stadlin kantoni n hal
lintoneuvoston tervehdys ylimää
räiselle sosialistikokoukselle Ba
selissa.
Edustajakokouksenne jonka olette päättäneet pitää meidän kau
pungissamme tarkoittaa maailman
rauhan säilyttämistä. Siinä tar
koituksessa olette te kokoontu

neet kaikista meidän maanosam
me maista, julistaaksenne itä-Europalaisen sodan johdosta että
työläisluokka yksimielisesti vaa
tii sodan lopettamista ja ainakin
sen rajoittamista niitä maita kä
sittäviksi jotka jo nykyään ovat
siilien sekaantuneet.
Kansojen
suojeleminen niistä määräämättö
mistä onnettomuuksista ja ää
rettömistä uhrauksista joita sodat
vaativat on oleva teidän korkeim
pana päämääränänne.
Mieleno
soituksellanne tahdotte te terästää
yhteistmmettanne niin ettei kun
nianhimolle ja intohimolle anneta,
tilaisuutta sekaantua kokonaisten
kansakuntain kohtalon ohjaami
seen.
Asujamisto tässä kauungissa,
jonka olette valinneet mielenosoi
tuskokoustanne varten, toivoo sy
dämestään että te onnistuisitte
tehtävässänne ja lähettää teille
tervehdyksensä.
Hallintoneuvoston nimessä:
Herman Blocher, A. von Hott.
Hall intoneuvoston
presidentin
luettua yllämainitun tervehdy skirjelmän puhkesi kirkossa mahtava
hyväksymisiäuuto joka uudistui ai
na jokaisen puhujan jättäessä
saarnastuolin josta sosialistiset
kehoituspuheet tässä harvinaises
sa mielenosoitustilaisuudessa julkilausuttiin.
Mielenosoitustilaisuus jätti jo
kaisen osanottajan mieleen pysy
vän muiston. Olihan ensi kerta
historiassa kun sosialistisia puhei
ta sosialistiselle yleisölle julistet
tiin historiallisen
tuomiokirkon
saarnastuolista. Ensi kerran his
toriassa oli kansainvälinen köyhä
listö lähettänyt edustajansa ko
koukseen yksinomaisella tarkoi
tuksella vastustaa uhkaavaa maa-
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ilmansotaa ja, sanottakoon samal
la, lähettänyt ne siinä mielessä
että se saniainen köyhälistö kyke
nee sotaa vastustamaan jos se
vaan yksimielisesti tahtoo.
Mynsterin tuomiokirkko jossa
tämä uusaikainen jumalanpalve
lus toimitettiin on yksi suurem
pia kirkkoja maailmassa. Siinä
on istumatiloja yli 5,000 hengelle
ja kun mielenosoitusjumalanpalve-

Se mikä tekee tämän ikimuis
tettavan tilaisuuden ihailtavaksi
oli paitsi sen historiallista merki
tystä, ennenkaikkea se seikka että
työväen järjestöjen edustajoille
punaisine lippuineen ja vallankumonksellisine lauluineen sallittiin
tilaa kaiken vanhoillisuuden ja
ymmärtämättömyyden
vankiminassa tyyssijassa, kirkossa, Mie
lenosoituksen osaaottajille olikin

Mynsterin tuomiokirkko Baselissa,

Iuksen aikana joka soppi kirkos
sa oli täyteen ahdettu voidaan tä
män jumalanpalveluksen osanot
tajat laskea kymmeneen tuhan
teen. Mutta tilaisuutta ajatelles
sa ei niinkään paljon vaikuta osaaottajain lukumäärä niin suuri
kuin se olikin.

tilaisuus kokonaisuudessaan ikään
kuin ennutus uudesta ajasta jolloin
jumala lakkaa olemasta tyhmyy
den ylenluonnollisena turvaajana
ja hänen nimeensä pystytetyt huo
neet kaiken cdistysvihollisuuden
vankempina linnoituksina.

