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on iankaikkisesti voimassa. Tä-
mä Jeesuksen uhrisovitus ei
mennyt turhaan, sillä se van-
hurskautti maailman Jumalan
edessä. Tältä kannalta ei Kris-
tus ole kenenkään edestä huk-
kaan kuollut, sillä se totisesti on
voimallinen nostaman kurjim-
mankin syntisen syvimmästä
syntikuilusta autuuden kalliol-
le. Yleinen vanhurskauttaminen
koskee jokaista Aadamin lasta,
vaan ihmisen epäuskon tähden
menee Kristuksen kuolema huk-
kaan sen kohdalla, jolle ei kel-
paa Jumalan armolahja, sillä
joka haluaa pysyä synneissään,
hän hukkuu, vaikka oli lunas-
tettu, jopa vielä Kristuksen kuo-
lemaan kastettukin. On kauheaa
hyljätä valmis vanhurskaus ja
aivan suotta mennä iäiseen kär-
simykseen maksettujen syntien
tähden.

Oletko vakavasti ajatellut ase-
maasi? Kolkuttaako Herran
henki sydämesi ovella turhaan?
Armon ovi voi piankin sulkeu-
tua. Miten on silloin laitasi, lu-
kijani? Jos sielullesi tulee iäi-
nen vahinko, niin mitä sinua
silloin auttaa kaikki se ylen-
palttinen turhuus, johon ajassa
sydämesi kiinnitit? Saat sydä-
men katkeruudella havaita, mi-
ten totta ovat Jeesuksen sanat:
“Mitä se auttaa ihmistä vaikka
hän voittaisi itselleen koko
maailman, mutta saisi vahingon
sielulleen?”

Lyhyesti vertaillessamme
aikaa ja iäisyyttä toisiinsa huo-
maamme yhä paremmin, miksi
Jumalalla on niin suuri huoli
tilastamme, sillä Hän rakkau-
dessaan ei mitenkään soisi syn-
tisen hukkuvan. Mitä on muuta-
ma vuosikymmenen verrattuna
ajattomaan iäisyyteen? Jos ku-
vittelisimme vaikka kuinka hir-
muisen pitkää ajanjaksoa, ku-
ten suunnatonta hiekkavuorta,
josta pieni jyvänen poistettai-
siin vuosituhansien välillä, niin
tämä on tyhjyyttä iankaikkisuu-
den pituuden rinnalla. Jos si-
nulla on sydämen murhe muu-
tamasta lyhyestä vuodesta elä-
mässäsi, niin eikö sinuä yhtään
liikuta ajatus, miten tulet toi-
meen tulevaisuudessa, jonka pi-
tuutta ei mikään ihmisjärki tai-
da käsittää? Jos on vaikea maa-
ta tautivuoteella hetkisen, niin
mitä on tämä ja kaikkinainen

muu ajallinen kärsimys verrat-
tuna uskottoman onnettomaan
iäisyyteen? Helvetin vaiva on
tutkimaton syvyydessään ja kä-
sittämätön hirmuisuudessaan.
On sanottu, että korkein maalli-
nen kärsimys, mihin ihminen
voisi maailmassa joutua, on kuin
pieni kärpäsen pistin pienim-
mänkin vaivan suhteen helve-
tissä.

Kristus on tämän tuskan lä-
pi kerran mennyt, ettei sinun
tarvitsisi siellä iäisesti olla.
Kristuksen kuolema ansaitsi pe-
lastuksen sinullekin, mutta jos
tällaisen pelastuksen armon ja
rakkauden ylenkatsot ja jalkoi-
hisi tallaat kalleimman lunas-
t„usveren, niin totisesti olet kak-
sinkerroin ansainnut helvetin
tulen. Ei luulisi kannattavan
elää surutonna, kun tällainen
totuus on kysymyksessä. Ja olet-
ko ajatellut, millainen on iäisyy-
tesi, jos tulet kristityksi ja sy-
dämen uskolla viljelet Kristuk-
sen kuoleman hyötyä? Silloin
jo ajassa saat Jumalan rauhan
sydämeen, olet jo siirtynyt kuo-
lemasta elämään ja kun vih-
doin armonaikasi päättyy, niin
eteesi heti astuu riemullinen
ihanuuden nautinnon yltäkyl-
läisyys. Et niin sanomatonta
riemua ja kunniaa olisi uskonut
edes olevankaan. Ja tässä Kris-
tuksen riemussa tulet olemaan
yhtä kauan kuin sinun Herra-
si elää. Kyllä kannattaa hyljä-
tä maailma syntimenoineen ja
tarttua kiinni iankaikkiseen elä-
mään, johon olemme kutsutut
ja johon Kristuksen kuolema
auttaa jokaisen katuvaisen syn-
tisen. Olet kaukonäköinen, jos
omistat lunastuksen ja iäisen
hyvinvointisi Herran kuolossa,
vaan jos ei sinulle syntien an-
teeksiantamus armosta kelpaa,
olet auttamattomasti hukassa
ja olet näkevä, kuinka hirmui-
nen on iäisyys ilman Jumalaa.
Raskain onnettomuus on menet-
tää tämä aarteista parhain, ian-
kaikkinen lunastus. Siis aikana-
si tutki Herran sanaa ottaen vaa-
rin armokutsusta.
Surmattu Jeesus, muistella suo

mun
Kuolgas puolesta morsiamen!
Kuoleman vaivan
Poistit sä aivan
Ristissä ruumiissas kärsien sen.

— Raymond Aho.

Sotapalveluksessa
olevain nuorten micstemme hengellisen hoidon saamiseksi
mahdollisimman hyvälle pohjalle, näiden ystäviä, sukulaisia tai
pastoreita keholtamme lähettämään allemerkinneellc seuraa-

vat tiedot mahdollisimman varhain:

1. Sotilaan nimi

Kotiosoite

Vanhempain nimet

Kotiseurak. nimi

Pastorin nimi

2. Tarkka leiriosoite

3. Palvelukseen astumispäivä

Lähetettävä osoitteella:
REV. A. E. KOKKONEN

L. Box 543 Calumet, Mich.
(Jos milloin rahalahjoitus tehdään Uusien Testamenttien y.m.
kirjallisuuden hankkimiseksi sotapojille yleensä, raha on lä-
hetettävä samoin ylläoievalle osotteelle.)

Tilauslomake
AUTTAJA Tilaushinnat:
Drawer 631 Koko vuosi $2.50
Ironwood, Mich. Puoli vuotta $1.50

4 kuukautta $l.OO

Myötä seuraa $ Auttajaft tilausmaksuksi. Lähettäkää lehti
seuraavalle henkilölle:

Nimi

Osote:

Tilaus on: ( ) Uusi tai ( ) Uudistus (Kirjoittakaa selvä osote-)

Lähettäjän nimi:

WAKEFIELDISSÄ:
Ensi pyhänä on rippikoulu ja

pyhäkoulu klo 9:30 ap.
Seurakunnan vuosikokous pi-

detään kirkossa ensi pyhänä al-
kaen klo 1 ip.

Nuorisoliiton toimesta on oh-
jelmallinen iltakirkko ensi py-
hänä ajkaen klo 7:30. Pastori
Latvala on vielä mukana tässä
tilaisuudessa.
BESSEMERISSÄ:

Ensi pyhänä on suomenkieli-
nen jumalanpalvelus kirkossa
alkaen klo 11 aamulla.

Ensi viikon maanantai-iltana
on ohjelmailta . kirkossa nuori-
soliiton toimesta alkaen klo
7:30.

Seurakunnan vuosikokous pi-
detään kirkossa sunnuntaina,
tammik. 21 p. alkaen klo 2 ip.

Seuraava viikkohartaus ja
tarjoilu on ensi viikon torstai-il-
tana past. ja mrs Nopolan koto-
na, 663 Cloverland Dr., Iron-
wood. — J. E. Nopola

y
NEW YORK MILLSIN KAN-
SALLISSEURAKUNTAPII-
RIN ILMOITUKSIA

Torstai-iltana lasten kuoro klo
8; kirkkokuoro kello 8:30. Ai-
kuisten rippikoulu pappilassa
kello 7:45.

Perjantaina kello 8 sunnuntai-
kouluopettajain kokous pappi-
lassa.

Sunnuntaina sunnuntaikoulua
kello 9:30 Millsissä. Kello 10:30
engl. kielinen hartaushetki Mill-
sissä.

Kello 2 hartaushetki Snell-
manissa ja kello 8 illalla har-
taushetki Menahgassa. Huom.
ajan muutos. Holmes Cityssä ei
ole hartaushetkiä tässä kuussa.

Maanantaina “Topic Study”
Paddockissa John Karkelan ko-
dissa kello 8 ill. Levittäkää sa-
naa nuorten keskuudessa, sillä
keskustelu on engl. kielellä.

Tiistaina kello 8 on miesten-
liiton kokous Lehti järvellä Gust
Lepistön kodissa. Kutsumme
kaikkia seurakunnan miehiä.

Keskiviikkona kello 8 on nuo-
risoliiton “Topic Study” Menah-
gassa Hepokosken kodissa. Sa-
malla on myöskin seuran työ-
kokous.
..Kastettu: New York Millsissä
saatettiin pyhään kasteeseen
v.k. 31 päivä Owen David And-
rew, Andrew ja Pearl Perälän
poikalapsi, joka syntyi v.k. 9
päivä Wadenassa. Kummeina
ovat mr ja mrs Walter Roberts,
mr ja mrs Ray Perälä, Shirley
Pernula ja Percy Roberts. Ru-
kouksemme on, että Herra säi-
lyttäisi tämänkin kalliisti lunas-
tetun lapsen kasteensa armolii-
tossa.

Red Eyen seurakunnan vuosi-
kokus on August Siltalan kodis-
sa Sebekassa ensi sunnuntaina,
14 päivä, kello 1 jpp.

— H. P. Esala
V

COVINGTON:
Jumalanpalvelus on ensi sun-

nuntaina klo 7:30 ill.
MASS:

Jumalanpalvelus 21 p. klo 2:30
j-PP-
KIHLOISSA:

Past. F. Pies Detroitista ja nti
Marie Hirvelä Calumetista.

— A. E. Kokkonen.
V

KIRKOLLISIA ILMOITUKSIA
Marengo, Wisc.: Sunnuntaina,

tammikuun 21 päivä kello 11
a.p. on kirkossa jumalanpalve-
lus ja sen jälkeen neuvotellaan
seurakunnan hoidosta eteen-
päin.

Auttaja torstaina, tammikuun 11 p. 1945
North York, Wisc.: Jumalan-

palvelus kirkossa tammikuun 21
p. kello 2 i.p.

—M. N. Westerback
V

JUMALANPALVELUKSIA
FITCHBURGIN SEURAKUN-
TAPURISSA TAMMIKUUSSA

14 p. Fitchburgissa klo 10:30
ap. ja 7:30 ill.

14 p. Quincyssa klo 3 ip. Gar-
fieldkadun kirkossa.

20 p. Maynardissa klo 7:30 ill.
Vuosikokous.

21 p. Marlborossa klo 10:30
ap. H. p. eht.

21 p. Troyssa klo 2. Vuosiko-
kous.

21 p. Fitzvvilliamissa klo 7
ill. Lindallin talossa.

28 p. Fitchburgissa klo 10:30
ap. ja ensimmäisen ryhmän juh-
la klo 7:30 ill.

31 p. Quincyssä klo 7:30 ill.
Garfield kadun kirkon alasalis-
sa. Vuosikokous.

— M. Anttonen
V

HEDBERGIN ELÄMÄKERTA

( Alku sivulla 2) —

kuuluu, tarpeellisuutta ja siu-
nausta; sanon vain: lue ja päätä
itse!

Toisessa kohdassa tätä elämä-
kertaa olemme tulleet tunte-
maan H:gin sydänsurun, kun
useat hänen Ruotsissa olevista
ystävistään vähitellen liittyivät
kasteentoistajiin. Sitä paitsi
koetti heidän oppinsa jo 50-lu-
vulla saada jalansijaa omassa
maassamme. Hedberg oli kesällä
1846 (heinäkuun lopulla ja elo-
kuun alkupuolella) Tukholmas-
sa käydessään personallisesti
tutustunut sekä C. D. Roseniuk-
seen, jonka kanssa hän jo ennen
oli ollut kirjeenvaihdossa, joka
sitte jatkui Roseniuksen kuole-
maan asti, että myöskin useaan
muuhun ruotsalaiseen, mui-
den muassa silloiseen pappiin
A. Wibergiin. Tämä viimemai-
nittu kääntyi sittemmin kastu-
nen uskoon ja rupesi sitä innok-
kaasti puolustamaan. Sitä var-
ten painatti hän Upsalassa 1852
kirjan, jonka nirrienä oli: “Kuka
kastettava? Ja mitä on kaste?”
Koska tämä kirja, joka tietysti
hylkää lapsikasteen, oli omian-
sa vetämään monta Hedbergin
entistä ystävää kastureihin, niin
hän noudattaen Ruotsista tul-
lutta kehoitusta koetti kumota
tuota oppia ja puolustaa kris-
tillistä lapsikastetta. Ja sen hän
teki eräässä kirjassa, joka 1855
ilmestyi örebrossa nimellä:
“Baptismin kumoaminen ja py-
hän kasteen puolustus”. Lute-
rilaisen seurakunnan sakra-
menttioppi, sekä kaste että eh-
toollinen, esitetään siinä erit-
täin seikkaperäisesti Raamatun
todistusten nojalla ja vedoten
kirkkomme jumaluusoppeihin,
eritoten vanhempiin joista mai-
nittakoon J. Andrae, L. Osian-
der, Joh. Gerhard, J.Westsal, A.
Calovius, D. Hollazius, J. A.
Quenstedt y.m. Tuskin tarvin-
nee minun mainita, että H:gin
mukaan kaste on uuden synty-
misen ja ehtoollinen Jeesuksen
Kristuksen totisen ruumiin ja
.veren sakramentti. Muistettava
on kuitenkin, että hän kastees-
sa tapahtuvan uuden syntymi-
sen käsitti istutukseksi (yhdis-
tykseksi) Herraan Jeesukseen
Kristukseen. Joskus sanoi hän
tätä uudesti syntymistä myös-
kin pyhäksi sikiämiseksi (niin
esim. v. 1852 eräässä saarnassa
kolminaisuuden päivänä, Joh.
3:1—15, “Kristillisissä Sano-
missa” 1863, n:ro 2). — Tämä oli
viimeinen suurempi H:gin jul-
kaisema kirja.

Tuon kovan taistelun tauot-
tua oli H:gin elämä Herran pal-
velijan uskollista työntekoa
seurakunnassaan. En tahdo
suinkaan sanoa, että hän taisto-
jen päivinä olisi laiminlyönyt
virkavelvollisuuksiansa seura-
kunnassa, päinvastoin oli hän
silloinkin uuttera ja uskollinen
työntekijä Jumalan hänelle
määräämällä sijalla; mutta koko
innollaan, ja ahkeruudellaan
hän sen jälkeen antausi hiljai-
seen ja huomaamattomaan työ-
hön virka-alueellaan. Huoldlli-

sesti hän valmisti saarnansa.
Tekstin hän tutki tarkoin ekse-
geettisestä merkiten muistiin
mitä oli silloin oppinut. Usein
hän alotti tämän työn jo maa-
nantaina, ja viikon kuluessa hän
mietti, miten näin kokoon saa-
dut saarnan ainekset olisi jär-
jestettävä tekstistä luontaisesti
saadun perus-aatteen (teeman)
mukaan ja miten tätä teemaa
olisi yksityiskohdissa käsiteltä-
vä. Hän kirjoitti aina joko pie-
nemmän tai laajemman luon-
noksen, jonka hän hyvin oppi
ulkoa muistamaan ja sitte va-
paasti saarnastuolissa selitti.
Hänen miehuutensa päivinä,
jolloin ajatukset olivat vilk-
kaammat ja muisti oli parempi,
olivat nämä luonnokset taval-
lisesti lyhyitä (joskus sentään
niinkin laveita, että saarna oli
melkein täydelleen paperille
pantuna); mutta vanhemmaksi
tultuaan hän ei niinkään enää
uskaltanut muistiinsa luottaa.
Luonnokset kävivät yhä lave-
ammiksi, valmistukset samoin
perusteellisemmiksi. Vaikka hän
kyllä oli tottunut ja lahjakas pu-
huja sekä raamattuun hyvin pe-
rehtynyt, niin hän ei koskaan
tyytynyt hutiloivaan valmista-
miseen. Kaikki piti olla hyvin ja
perinpohjin ennakolta mietitty-
nä. Sentähden hän myöskin pi-
ti huolta että ne nuoret miehet,
jotka olivat hänen vanhoina
päivinään hänellä apulaisina,
koettivat perusteellisesti val-
mistaa saarnojansa. Hän antoi
heille hyviä neuvoja ja ohjauk-
sia, teki ystävällisesti muistu-
tuksia, missä niihin oli syytä,
eikä myöskään säästänyt kehoi-
tuksia havaitessaan nuoren saar-
naajan olevan aran ja epäröi-
vän. Yhtä huolellisesti valmisti
hän myöskin raamatunselityk-
sensä, sekä kirkossa että kylä-
kunnissa pidettävät. Samoin nuo
perinpohjaiset katekismuskyse-
lynsä lukusijoilla, joita hän sy-
dämestään rakasti, antaen niil-
le sangen suuren arvon, ei to-

DETROITIN, MICH. SALEM
EV. LUTH. KANSALLIS-
SEURAKUNTA

2911 Kendall Avenue
F. J. Pies, pastori

Puh. To. 7-1759 ja TRI-0182
3831 Kendall Ave

Seuraava toiminta joka sunnun-
tai:
Klo 9:15 ap. pyhäkoulu
Klo 9:15 ap. rippikoulu
Klo 10:30 ap. englanninkielinen
jumalanpalvelus.

Kuukauden toisena sunnun-
taina on suomenkielinen juma-
lanpalvelus, jossa past. R. J. L.
Aho, Torontosta, saarnaa. Täl-
löin on myös iltahartaushetki
kello 8:00 kirkossa. (Herran
p. eht. tilaisuuksista lähempiä
tietoja seurakunnan korteissa.)

Lutherliiton kokoukset pide-
tään kuukauden toinen ja neljäs
torstai-ilta kirkossa, eri komi-
teat huolehtien kestityksestä.

Ompeluseuran kokoukset ovat
kuukauden ensimmäinen ja kol-
mas torstai-ilta.

Salem Lutheran Parochial
School on auki joka koulupäivä
klo 9:stä 3:meen. Past. F. J.
Piös, opettaja.

J. E. MUSTONEN
Kiropraktori

Puhelimet: Konttoriin 4933
Kotia 4296

Huone 110
921 National Building

Superior, Wis.

HALUTAAN

Laatikko pulttia
(Box Bolts)
ja lautoja

Koivua
Petäjää
Haapaa
Basswood

M, & M. BOX CO.
Marinette, Wisc.

sin vain itse kuulustuksen täh-
den, vaan siitä syystä, kun si-
ten “päästiin kansaa likemmäk-
si”, kuten hänen oli joskus tapa
lausua. Niinkauan kuin hänen
voimansa salleivat, ja niin oli
asia hyvin kauan, piti hän itse
kyselyt, ja todella rakentavaista
oli häntä kuulla. Tavallisesti ky-
seli hän koko Lutheruksen vä-
hän katekismuksen sisällön,
mutta selitti milloin minkin pää-
kappaleen perusteellisemmin.
Jumalan kymmentä käskyä hän
ei koskaan unohtanut.

(Jatk.)

WALTER’S
MARKET
324 Silver Street
HURLEY, WISC.

MODERN
DRY CLEANERS

Puh. 1173-W 311 Silver St.
HURLEY, WIS.

Kaikenlaisia vaatteiden puh-
distusta ja prässäystä

Hattujen, vaatteiden uudis-
tusta ja korjausta. Huone-

kalujen puhdistusta.
Hyvä lyöl

REID’S
INSURANCE AGENCY

Perustettu v. 1886
HURLEY, WIS.

PYÖRREMYRSKY—HENKI
TULIPALO TAPATURMA

RAESADE AUTO
ROSVOUS RYÖVÄY3

MURTOVARKAUS
Yleinen ja työnteettäjäin

vastuunalaisuus
Takauksia virkailijoille ja

holhoojille

Edustamme ainoastaan voi-
makkaimpia yhtiöitä

MYYTÄVÄNÄ

Reidin perikunnan järvenran-
ta-maata farmeja

ja kaupunki-taloja

HURLEY ELECTRIC
Company

301 Silver St. Puhelin 1285
HURLEY, WISC.

Maytag pesukoneita
Pesukoneiden korjausta

Sähkötarpeita ja langotusta
Huonekaluja

Sähkö vesipumppuja

GIOVANONFS
HARDWARE

404 Silver St. Puhelin 767
Hurley, Wis.

Kalastusvälineitä, teräaseita,
pumppuja, putkia, sovituksia
ja viemäriputkia, maaleja,
vernissaa, öljyä, saviastioita.

Luotettava rautakauppa

Kahvila-, jääkerma-
ja «soda fountain»

• palvelus
Cookies Rolls

, Sandwiches
TILATKAA KEEKINNE

MEILTÄ

MARCOE BAKERY
HURLEY, WIS. Puh. 1532

IRON COUNTY
CREAMERY

Puhelin 50
Lähellä “Soo line” asemaa

HURLEY, WIS.
Käyttäkää aina meidän

tuotteita sitä hyvää lajia
VOITA

ja miellyttävän maukasta
"VELOUR" JÄÄKERMAA

Tuokaa aina kermanne tai
maitonne meille. Me mak-
samme päivän korkeimman
arvon ja hinnan mukaan.

IRON COUNTY
[ Fuel & Lumber Cos.

Puhelin 276
*J***tr\ HURLEY, WISCONSIN

KOLIA LAUTOJA RAKENNUS TARPEITA
DYNAMIITTIA SYTYTYS-LANKAA NALLEJA

Sherwin-Williams maaleja
ROCK WOOL INSULEERAUS AINETTA

AHURLEY TIRE &Z1
REPAIR SHOP

HURLEY, WISC.
Puhelin 1298

Taierien päällystystä Vulkaniseerausta

Täydellinen gasoliini-aseina palvelus

im PAUL’S
Hurleyssä

202-204 Silver Street * Puhelin 749
Suurempia japarempia arvoja aina

rMifriiaiciKKar.iuiißiitifiiiiiigr.scrtari.Trar

Täyttäkää laarinne Co-op Premium kolilla
Se on pelkkää lämpöä

Täyttäkää tynnyrinne Co-op polttoöljyl-
lä ja täyttäkää rehujauholaarinne Co-op
Quality karjan jakanain rehujauhoilla.

Tilatkaa paikallisesta Co-op kaupasta tai

Iron Co-op Oil Ass n
Puh. 684

. HURLEY, WISCONSIN
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