
Detroit, Mich.
Kevään tullessa on seura-

kunnan työ ollut vilkasta mo-
net eri ryhmät valmistautuen
pääsiäisjuhlaa varten.

Sunnuntai-iltana, maalisk.
17 p. oli ompeluseuran puo-
lesta illanvietto ja ohjelma
tässä kuussa syntyneitten
kunniaksi. Ohjelmaa oli seu-
raavasti: Yhteislaulua Virsi-
kirjasta 441; soololaulu suom.
kielellä, mr Andrew Luoma,
mrs Luoman säestyksellä; yh-
teislaulua engl. kielellä, “O
Perfect Love”; pianosoolo,
jonka esitti pikku 4 vuotias
Sandra Niemi isoäitinsä mrs
Anna Niemen syntymäpäivän
kunniaksi; seurasi kaksi soo-
lolaulua, neiti Beatrice Pai-
dan, mrs Sylvia Niemen Säes-
tyksellä, “O Bless This
House” ja “A Prayer”; saar-
na, past. F. J. Pies, tekstinä
Hebr. 13:8, “Jeesus Kristus,
sama eilen, tänään ja iankaik-
kisesti”; yhteislaulua; soolo,
mr Ruodlph Riiponen. “The
Old Rugged Cross”; laulua
suomenkielellä kuoron naisil-
ta; runo, miss Amby Kaartu-
nen; soololaulua, mrs Helmi
Wilenius, “Lord is My Shep-
herd”; yhteislaulua suomen ja
engl. kielellä, “Abide With
Me”; loppurukous ja siunaus,
jonka jälkeen siirryttiin kah-
vipöytään, illan sankarit en-
sin, joita oli muassa pastors-
ka Pies, urkuri mrs A. Luo-
ma, opettajatar mrs O. Matt-
son, mrs Ruth Ristola, miss
Delores Kulu, mr ja mrs Ar-
thur Rein, jotka juhlivat 17:-
ta hääpäiväänsä ja myös mr
Reinin syntymäpäivää, mrs
Anna Niemi, mrs Elmer Laino
ja miss Sandra Niemi. Seura-
kunnan jäsenet ja ystävät
lahjoittivat pastorska Piesille
hopeasetin muistoksi. Illan
sankareilla oli kaikille kukat
rinnassa kun istuivat juhla-
pöytään. Kuinka ihanaa on
meillä täällä juhlia yhdessä
Herran sanan ääressä, vaan
kuinka ihanaa onkaan ker-
ran kaikin juhlia yhdessä
iankaikkisesti taivaassa I-
sämme juhlapöydän ympäril-
lä.

Illan komiteaan kuului mrs
Wm Mänki ja miss Hilma
Kanninen ja tulot olivat $4B.

Joka keskiviikko on paas-
tonajan hartaushetki klo 7:30
ja kuoro harjoittelee sen jäl-
keen. Osanotto näihin iltati-
laisuuksiin on ollut hyvä ja
kuoro kasvaa.

Vieraana on ollut keskuu-
dessamme Ironwoodista neiti
Wierimaa, mrs Oliver Sar-
lundin sisko, myös mrs Rich-
ard Arschides, Milwaukeesta
pikku tyttönsä Janetin kans-
sa. Hän on mrs Andrew Luo-
man sisko. Tervetuloa toiste-
kin!

Maalisk. 31 p. heti jälkeen
aamujumalanpalveluksen on
seurakunnan neljännesvuosi-
kokous. Kaikin mukaan! On
tärkeitä asioita keskustelta-
vana, sillä syksyllä tulee seu-
rakunnan 25-vuotisjuhla, jo-
ta varten jo valmistumme.

Mrs Charles Nelson, joka on
ollut pidemmän ajan sairaa-
na, on jo senverran parantu-
nut, että voi olla kirkossa.

Herran turviin!
Elna Sackrison.
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Pike River, Minn.
On pitkä aika, kun olen

Auttajaan kirjoittanut, kun
vanhuus on saavuttanut. Mut-
ta vaikka vanhuus saavuttaa,
niin armo on joka huomen
uusi ja se hrmo on niin ih-
meellinen kun Jumalan Hen-
ki kirkastaa armon. Sana ker-
too Karitsan veren voitosta
uskovan taisteluissa täällä

Seurakunta-.

kirjeitä
murheitten maassa. Oi rakas
Jeesus, anna minun kurjan
tuta sinun armosi suloisuutta.
Muuten minä hukun synneis-
säni, mutta katso kuinka su-
loinen on Herra. Kuinka ih-
meellisesti hän johdattaa mei-
tä. Jeesus rientää avuksi oi-
keaan aikaan. Pyhä Henki
kirkastaa nämä suloiset sanat,
jotta saamme huudahtaa: Kii-
tos, rakas Jeesus,että huusit
ristillä: Se on täytetty. Silloin
minun syntini kokonaan mak-
settiin. Nyt katselemme Py-
hän Hengen kirkastamana
näitä suloisia sanoja: Minä
yksin verelläni ostin ja voi-
tin sinut itselleni; minä py-
hässä kastessa kihlasin sinut
morsiamekseni; minä verel-
läni pesin ja puhdistin sinut
niin juuri minun kurjan syn-
nit, sinä rakas Jeesus pesit
pois; Jeesuksen rakkaus liek-
kinä paloi syntisiä kohtaan
eikä sallinut kurjain synneis-
sään hukkua; minä kuolemas-
sani hukutin sinun syntisi, ei
niitä sinulle lueta.

Oi mikä riemu täyttää sy-
dämen, kun saa levätä Vapah-
tajan helmassa kun synnit on
anteeksi vaikka tie kulkee
surujen ja murheitten kautta
tuonne ihanaan Isän kotiin.
Niin Jeesus nostaa, kantaa ja
pelastaa heikon lapsensa. Ei-
kö ole autuasta olla hänen o-
mansa! Kerran aukeaa ihana
autuaitten maa, jossa saamme
yhtyä eikä tarvitse erota, vaan
sinne pääsevät ne, joilla on
Jeesus omana uskon kautta.
Siellä ei ole murhetta eikä su-
rua. Siellä Jumala kuivaa
kaikki kyyneleet silmistä.

Liitän tähän vielä lempi-
lauluni matkalla kotiin. Jos
toimitus saa tästä selvän niin
pyydän painaa Auttajaan.

Kotiin kaipaan, Isä kallis,
Laske lapses’ kotihin,
Ethän uupuvan mun sallis
Matkan vaikeuksihin.

Kotiin kaipaan, paimen hellä,
Luokses’ lampaan päästä suo.
Kantain hellin sydämellä
Taivaan riemuhun se tuo.

Kotiin kaipaan turvaisasti
Pääni painaa rintaas suo,
Riennä, pursi, joutuisasti,
Rauhan rantaan lapsi tuo.

Kotiin kaipaan, ahtaaks aivan
Murheen laakso mulle käy.
Pyydän, Herran riemuun tai-

vaan
Viemään kohta ennättäy.

Kotiin kaipaan, uuvuttaapi
Tyhjyys maisten rientojen,
Autuas ken kuolla saapi
Päästä luokse Jeesuksen.

Kotiin kaipaan, vasta siellä
Mieli oikein riemastuu
Kaikki vaivat täällä tiellä
Sielä täysin unhottuu.

J. Harjamäki.
o

Sebeka, Minn.
Herra on kuullut sairaan

rukouksen ja vei kristisisa-
remme ja rakkaan seurakun-
tamme jäsenen mrs Maria A-
hon taivaalliseen kotiin, jo-
hon hän ikävöitsi päästä jo
pitemmän ajan. Hän sai hal-
vauksen helmik. 13 p. ja kuo-
li maalisk. 20 p. tyttärensä ja
vävynsä John Savelan kodissa.
Tuonnempana teen enempi
selostusta hänen elämäker-
rastaan.

Maalisk. 31 p. on suomen-
kielinen jumalanpalvelus aa-
mupäivällä, joten illalla ei ole.
Englanninkieliset puheet pi-
detään ennemmin.

Lutherliiton Bible Study on
mr ja mrs Elmer Kemptonin
kodissa huhtikuussa. Pastori
ilmoittaa ajan. Miesten vel-

jeysliiton kokous oa Edward
Luoman luona huhtik. 4 p. ill.,
jos tiet ovat siinä kunnossa,
että pääsee kulkemaan.

Seurakunnan naiset laittoi-
vat “lunssit” Melvin Jacob-
sonin huutokauppaan, ja oli
päätös, että kukin antaa rahan
lunssin ostoon. Kaikki eivät
ole vielä tähän mennessä an-
taneet osuuttansa, joten pyy-
detään, että antaisivat rahan.
Mrs Edward Aho ottaa rahan
vastaan ja voi sitten tehdä sii-
tä tilin, mitä oli tuloja ja me-
noja. Seurakunnallemme tu-
lee suuret menot kun aletaan
pian rakentaa uutta kirkkoa.
Siinä tarvitaan jokaisen apua
rahallisesti ja muutenkin.
Kaikki kun rakkaudessa te-
kevät työtä ilolla, niin Herra
siunaa työmme ja niin saam-
me uuden kirkon, jossa voi-
daan julistaa Jumalan sanaa.

Naistenliiton kokouksessa
mrs Abram Siirilän luona oli
kahvipöydästä tuloja $13.80.
Huonon kulun takia olivat
monet estetyt tulemasta. Kii-
tos mrs Siirilälle tarjoilusta.
Puheen piti past. Heino ja lo-
puksi laulettiin mrs Maria A-
hon muistolle.

Hilja.
o

New York, N. Y.
Toisena sunnuntai-iltana o-

li taaskin meillä suuret Suo-
mi-juhlat. Ne onnistuivat oi-
kein hyvin, henkisesti ja ai-
neellisesti. Yleisöä oli koolla
runsaasti, joka niin auliisti
antoi roponsa kansamme or-
poraukkojen hyväksi. Yhtei-
nen tulos oli kolehdista ja tar-
joilusta $230.35. Jumala siu-
natkoon tämänkin avun kär-
sivien hyväksi ja Jumalalle
kiitokseksi ja kunniaksi!

Ohjelma oli monipuolinen
ja oikein sydämiä liikuttava,
koska yleisö kyynelsilmin 'ot-
ti osaa, nimittäin pastori Wis-
karin erittäin sopiva saarna,
mrs Hietalan puhe Suomen
nykyisistä oloista, siitä ää-
rimmäisestä puutteesta, mikä
siellä vallitsee. Hän oli itse-
kin niin liikutettu, ettei ensin
tahtonut voida puhua. Mrs
Hietala on niin suuresti toi-
minut ja uhrannut aikaansa
Suomen avustuksen hyväksi,
että tuskin kukaan toinen on
sitä tehnyt. Laulajatar mrs
Anna Matson esitti soololau-
lua hyvällä taidolla. Kuoro
lauloi monta kaunista laulua
pastori Wiskarin johdolla. Se
on hyvin mieltä ylentävää,
Jumalan tykö korkeuteen ko-
hottavaa. Kotoista ohjelmaa
oli monta hyvää esitystä. Lo-
puksi laulettiin yhteisesti tuo
niin valtava, tuttu isänmaan
virsi: Oi Herra siunaa Suo-
men kansa.

Me suomalaiset saamme ol-
la niin kiitollisia siitä, kun
Jumala on johtanut meidät
tänne rikkaaseen maahan ja
niin saamme olla auttavana
kätenä omaistemme sekä ko-
ko kansamme hyväksi. Se on
suurta rakkauden työtä, vaan
saakoon Jumala siunata tätä
työtä niin, että se kantaisi ka-
toamatonta hedelmää iäiseen
elämään, että tämän työn
kautta avautuisi monen sydän
näkemään sitä suurinta rak-
kauden työtä, mitä Jeesus on
synteimme tähden kärsinyt
Golgatan ristillä ja niin avan-
nut meille taivaan autuuden.
Jokainen, joka uskoo, saa rie-
muiten käydä portista sisälle.

Torstai-iltoina on saarna
klo 8 ja saarnan jälkeen on
lauluharjoitukset. Nyt on
paastonaiheiset saarnat. Ne o-
vat juhlasaarnoja. Tulkaa
kaikki kuulemaan Jumalan
sanan totuutta.

Torstaina, 21 p., oli muis-
totilaisuus ja vapaat kahvit
seurakuntamme jäsenen mrs
Anna Korpeuksen muistoksi.
Hän sai kotiinkutsun t.k. 9 p.
Hän oli tämän määrännyt jo
eläissään ja niin täytettiin
vainajan pyyntö. Kaihoten
siunaamme uskonsisaremme
muistoa. Muistuttakoon meil-

i i uutena muis-
t .luisena, että meidän pitää
ia.ti.an kuolla. Ei kuitenkaan
tarvitse kuolla iankaikkista
kuolemaa. Jeesus on edestäm-
me kuollut. Yksin Jeesuksen
veren armoon vainaja Anna
turvasi ja nyt varmaan siellä
Karitsan häissä, vapaana kai-
kesta vaivasta, meitä odottaa.

Perjantaina, 22 p., mentiin
pappilaan,, hääjuhlaan, suu-
resti yllättäen talonväen. Siel-
lä oli morsiamena mrs Wiska-
ri ja sulhasena pastori Wiska-
ri, kukat rinnassa, iloisena
nuortuneena, pastorilla pos-
ket punottivat ilon tunteesta.
He olivat täydellisesti yllätet-
ty, eivät ollenkaan muista-
neet, että nyt on viisitoista-
vuotis hääpäivä. Pastori piti
sydämiä lämmittävän puheen
ja monet kauniit kiitokset
häälahjasta ja kaiken hyvän
edestä. Mrs Wilma Lehto lau-
sui oman laatiman hääjuhla-
runon. Laulua esitti miss Wal-
tanen ja mr Halla ja mr Wää-
nänen. Pastori piti rukoukset
ennenkuin alotimme hääate-
rialla herkkuja syömään ja
juomaan. Häätunnelmaa toi-
vat kauniit kukat ja ystäviä
oli huoneet täynnä, läheltä ja
kaukaa. Mrs Tupasela oli tä-
män juhlan suurimpana hom-
maajana. Se oli oikein hert-
tainen iltahetki. Toivomme
pappilan koko perheelle Her-
ran siunausta. Ylipaimenen
hellään hoitoon!

T.S.
o

Ishpeming, Mich.
Mrs Maria Hankanen kuoli

maalisk. 17 p. kotonaan Na-
tional Minella 78 vuoden ikäi-
senä. Hän oli syntynyt Kuor-
taneella Suomessa elok. 4 p.
1867 ja on asunut National
Minella 47 vuotta. Suremaan
jäi 2 poikaa Elias ja Isaac
Hankanen National Minella,
3 tytärtä, mrs Mary Mäki ja
mrs Jennie Mänty, National
Minella ja mrs Gust Bakkala
Marquettessa, 19 lasten lasta
ja 15 lasten lasten lasta. Hau-
dattiin maalisk. 20 p. National
Mine lutherilaisesta kirkosta,
past. Carl Tamminen toimien.
Isoäitiä kantamassa oli Ver-
ner ja Arvo Mäki, Walter ja
Martin Mänty, Urho ja Wil-
liam Hankanen.

Kunniallisen eron sotapal-
veluksesta ovat saaneet Mar-
tin Roine, Wäinö Johnson, Ei-
no Jaakkola Marquettesta;
William Luoma, Calvin Palo-
mäki. Emil Koski Ishpemin-
gistä; George Prusi, William
Aho, Andrew Norie, Negau-
neesta; Arnold Kangas ja
Henry Mattila Republicista
ja Carl Kotaniemi Champio-
nista.

Trooper Clarence Eckloff
on palannut toimeensa valtion
poliisi virastoon. Mr Eckloff
on ollut 40 kuukautta maan
palveluksessa, oltuaan 26 kuu-
kautta ulkomailla. Mr ja mrs
Eckloff ovat menneet Gay-
lordiin asumaan. Hän on po-
liisipäällikön ja mrs Nestor
Eckloffin poika.
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Marengo. Wis.
Ompeluseuran kokous pide-

tään sunnuntai-iltana, maalis-
kuun 31 p., mrs Sanna Har-
jun kodissa.

Jos seurakuntalaiset hyvän-
tahtoisesit maksaisivat osuu-
tensa kirkkokunnan kassaan
tämän kuun aikana. Rahat voi
antaa kirjurille. Älkäämme
olko hitaita Herran työssä.

T.k. 14 p:n iltana pidettiin
hartaushetki ja ompeluseu-
ran kokous mr ja mrs J. Rin-
tamäen kodissa. Väkeä oli
runsaasti vaikka keli oli huo-
nonlainen. Past. Westerback
oli mukana ja piti saarnan.
Myöskin puhui J. Stenman.
Pieni Marie Paavola esitti
suomalaisen laulun. Yhteis-
lauluja laulettiin, joka oli vir-
kistävää. Hyvähän on Herraa
kiittää, kun meidät syntis-
raukat on kerran omalla ve-

rellään lunastanut. Tuloja oli
kahvipöydästä $12.45. Seura
tahtoo kiittää mrs Sofia Kor-
pelaa runsaasta uhrilahjasta.
Hän ei voi enää olla mukana
heikontuneen terveyden ta-
kia, vaikka niin mielellään
vielä kävisi sanankuulossa.
Herra antakoon rauhaisia eh-
toopäiviä!

Näitä riviä kirjoitan täällä
Hurleyssä, jossa olen ollut
kohta viikon päivät. Aika ku-
luu nopeaan pienten lasten
parissa kuunnellessa heidän
“musiikkiaan”.

Veren turviin!
Martha.
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Ashtabula, O.
Jokaisella suomalaise 11a,

jolla vähänkin sydän sykkii
entistä kotimaatamme koh-
taan ja haluaa tämän myötä-
tuntonsa käytännöllisesti o-
soittaa, eikä ainoastaan pu-
heillaan, niin jokaisella vil-
pittömällä Suomen ystävällä
on siihen mahdollisuus. Me
Ashtabulan Suomi-Avustus-
komitea olemme yhteisesti
päättäneet järjestää kahvitar-
joilun ja leivosmyynnin (bake
sale). Tähän tarkoitukseen voi
jokainen tehdä lahjoituksia
leivoksien, munien y.m. muo-
dossa, jotka myydään yleisöl-
le huhtik. 4 päivänä, alkaen
klo 3 j.pp. Kansalliskirkon
alasalissa. Tähän tilaisuuteen
toivoisimme saapuvan kaik-
kien Suomi-ystävien sankkoi-
na joukkoina. Silloin voitte
uhrata roponne kärsivän Suo-
men kansan hyväksi. Tätä
toivoo kiitollisuudella Suo-
mi-avustuskomitea, jonka val-
tuuttamana piirrän.

Vilpittömästi,
Aune Agneta Reinikainen.

o

Cleveland, Ohio
On ihana kevätpäivä. Kaik-

kialla näkee kevään merkke-
jä. Linnut puissa laulavat y-
listystä kaikkivaltiaalle Ju-
malalle. Miten kaunis onkaan
kevät, jolloin koko luonto he-
rää uudelleen. Ihmeelliset o-
vat Herran työt. Muistamme-
ko me kiittää häntä, joka on
tämän kaiken luonut? Tänä
paaston aikana muistammeko
myös Kristuksen kärsimystä
ja kuolemaa ristin puussa,
häntä, joka kärsi ja kuoli
meidän kaikkien edestä, että
meillä olisi elämä?

Tämän kuukauden 3 päivä
meillä oli englanninkielinen
jumalanpalvelus. Sunnuntai-
na, 10 p., oli vieraanamme
pastori J. Sippola, Quincystä,
Mass. Hän saarnasi molem-
milla kielillä. Oli iloista kuul-
la tätä nuorta sananjulista-
jaa. Kiitämme häntä käyn-
nistään.

Torstaina, 14 p., vietettiin
maaliskuussa syntynei d e n
juhlaakirkon alasalissa. Osan-
otto oli runsas. Tämä tilai-
suus olikin erikoisempi, sillä
pastorimme on myös syntynyt
tässä kuussa. Alotimme lau-
lulla, jonka jälkeen pastori
piti alkurukouksen. Hän myös
puhui paastonajan merkityk-
sestä. Ohjelmassa oli runo
Donald Suntala; runo. Patty
Kaiser; laulua pikkutytöiltä
Karen ja Cynthia Collander;
duetto, mrs Abrook ja -mrs
Denes, mrs Hoidan säestyk-
sellä; soololaulua, Jerry Kos-
ki. Helen Niemisen säestyk-
sellä; soololaulua pastorilta,
jota myös säesti Helen Niemi-
nen. Vielä oli loppurukous
pastorilta sekä yhteislaulua.
Kahvitarjoilun olivat valmis-
taneet tämän kuun syntyiset.
Lauloimme heille “Happy
Birthday” ja “God’s Bless-
ings”. Nautimme kaikki hy-
västä kahvipöydästä.

Sunnuntaina oli saarnat
molemmin** kielillä. Kuorom-
me myös lauloi tässä tilai-
suudessa. Saimme kuulla kau-
nista soololaulua Carl Palol-
ta Ashtabulasta. Kiitos hä-
nelle. Toivomme, että saam-
me kuulla häntä toistekin.

Torstaina, 21 p., meillä oli
Suomen avustustilaisuus kir-
kossa. Lauloimme aluksi “Ju-
mala ompi linnamme”. Pasto-
ri puhui sydäntälämmittäväs-
ti, että meidän tulisi rakas-
taa lähimmäistämme niinkuin
itseämme. Ohjelmassa oli ru-
no mrs Sololta; lukemista,
miss Aini Englund; soololau-
lua pastorilta; kuoro lauloi
“Oi Herra, siunaa Suomen
kansa”. Loppurukouksen jäl-
keen bli kahvitarjoilua alasa-
lissa. Yhteinen tulo oli $123.
Tarjoilusta huolehtivat mrs
Solo, miss Aini Englund, mrs
Lander, mrs Salmi, mrs Wii-
tikka, mrs Suntala, mrs Ka-
nervio, mrs Mäki, mrs Hend-
rickson ja mrs Kirra.

Sairaana ovat mrs Kebort
ja mr Manni. He ovat kumpi-
kin sairaalassa hoidettavana.
Muistakaamme heitä esiru-
kouksissamme.

Keväinen tervehdys!
TANARUS. K.
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Kiittäkäämme Juma-
laa Hänen armostaan
ja hyvyydestään

“Jumala olkoon meille ar-
mollinen ja siunatkoon meitä!
Hän kirkastakoon kasvonsa
meille! Sela. Jotta maan pääl-
lä tunnettaisiin sinun tiesi ja
kaikissa pakanoissa sinun pe-
lastuksesi. Sinua, Jumala,
kansat kiittäkööt, sinua kaik-
ki kansat kiittäkööt! Iloitkoot
jgi riemuitkoot kansakunnat,
sillä sinä tuomitset kansat oi-
kein, ja johdat kansakunnat
maan päällä. Sela.” Psalmi
67:2-5.

“Jumala olkoon meille ar-
mollinen ja siunatkoon mei-
tä! Hän kirkastakoon kasvon-
sa meille!” rukoilee Psalmin
tekijä. Ja oikein hän rukoilee,
sillä ilman Jumalan armoa ja
siunausta emme voisi mitään
tehdä, vaan olisimme aivan
avuttomia, julman ja kavalan
vihollisemme perkeleen mie-
livallan alaisia olentoja.

Mutta Jumala on armolli-
nen ja siunaava kaikille ih-
misille, niillekin, jotka eivät
uskovaisia ole, niinkuin ra-
kas Vapahtajamme Jeesus
Kristus on itse sanonut. Ju-
mala kohtelee hyvin kaikkia
luomiaan olentoja armollaan
ja siunauksellaan. Ja Hän
kirkastaa meille kasvonsa sa-
nansa kautta, jotta jokainen,
joka kristityissä maissa asuu,
saa lukea ja kuulla totuuden
sanaa: Pyhästä Raamatusta
hikeä, ja saarnaajien saarnoja
kuulla ja lukea, ettei yksi-
kään voi sanoa: “En minä ole
siitä mitään tietänyt”.

Mutta vaikka meillä onkin
tieto, eikä ole elävää uskoa
Jeesukseen, niin ei meillä ole
iankaikkisen elämän tie kir-
kastunut. Sentähden tulee
meidän rukoilla, että Jumala
Pyhän Henkensä kautta kir-
kastaisi meille kasvonsa, että
me ymmärtäisimme, kuinka
suuren rakkauden Hän meitä
kohtaan on osottanut antaes-
saan ainoan Poikansa meidän
synteimme sovittamise k s i ,

että pelastuisimme iäiseen e-
lämään.

Sitä pelastuksen sanomaa
tulee meidän kaikille paka-
noillekin julistaa, “jotta maan
päällä tunnettaisiin sinun tie-
si, ja kaikissa pakanoissa si-
nun pelastuksesi”, jonka Ju-
mala on valmistanut kaikki-
en niiden pelastamiseksi, jotka
Jeesukseen Kristukseen us-
kovat ja Hänet Jumalan Po-
jaksi ja lunastajakseen tun-
nustavat. Sentähden Psalmin
tekijä sanookin: “Sinua, Ju-
mala, kansat kiittäkööt, sinua
kaikki kansat kiittäkööt! I-
loitkoot ja riemuitkoot kan-
sakunnat, sillä sinä tuomitset
kansat oikein, ja johdat kan-
sakunnat maan päällä. Sela.”

Koska meille on pelastuk-
sen sanomaa julistettu, niin
rukoilkaamme Jeesuksen ni-
messä, että Jumala Pyhän
Henkensä kautta sen meille

kaikille kirkastaisi, ja antai-
si meille vahvan uskon, että
me voisimme iloita autuu-
temme onnesta, ja kiittäen
kunnioittaa ja ylistää kaikki-
valtiasta kolmiyhteistä Ju-
malaamme Jeesuksen Kris-
tuksen, meidän Vapahtajam-
me nimessä, joka on toinen
persoona Jumaluudessa.

Antti Malmi.
o

Avuksihuuda
Herran nimeä!

Jumala sanoo: “Avuksihuu-
da minua hädässäsi, minä tah-
don auttaa sinua, ja sinun pi-
tää kunnioittaman minut”. On
tärkeätä, että nykyisenkin
kansamme yhteisen hädän ai-
kana avuksihuudamme Her-
ran nimeä, sillä hän on val-
mis meitä auttamaan, kun ru-
koilemme häntä uskossa. On-
kin suurta, että voimme sanoa
Daavidin kanssa: “Minun a-
puni tulee häneltä, joka on
tehnyt taivaan ja maan”. Vä-
kevä Jumala, joka sanallansa
loi maailman, on voimallinen
auttamaan minuakin ja kan-
saani. “Hänen käsivartensa ei
ole lyhennetty.” Jumalalle on
kaikki mahdollista. Mutta se
on myös tarkasti muistettava,
että kun Jumala antaa meille
suuren ihmeellisen apunsa,
niin emme saa siitä ottaa kun-
niaa itsellemme, vaan koko
kunnia on annettava meidän
suurelle Auttajallemme. Hä-
nelle on tuleva kunnia mei-
dän autuudestamme ja kai-
kesta avusta, minkä hän meil-
le antaa ajalliseen elämääm-
me nähden.
Mutta ennenkuin voimme oi-
kealla tavalla avuksihuutaa
Herraa, on meidän ensin us-
kottava häneen. Se on totuus,
että “jokainen, joka avuksi
huutaa Herran nimeä, tulee
autuaaksi”. Mutta se on
myöskin totta, että “kuinka
he huutavat avuksensa häntä,
johon eivät ole uskoneet?”
Room. 10: 13, 4. Ensin saamme
uskoa Herran nimeen, sitten
voimme oikein rukoilla. Tä-
mä järjestys on raamatulli-
nen. Mutta moni luulee, että
ensin on rukoiltava ja sitten
vasta uskottava. Emme tule
rukouksen kautta uskoviksi,
mutta uskon kautta opimme
oikein rukoilemaan. Raama-
tussa on selvästi kirjoitettu,
millä tavalla meihin tulee us-
ko: “Usko tulee siis saarnas-
ta, mutta saarna Jumalan sa-
nan kautta”. Room. 10:17. Se
on evankeliumin saarna, niin-
kuin on kirjoitettu samassa
yhteydessä: “Kuinka he us-
kovat häneen, josta eivät ole
kuulleet? Ja kuinka he kuu-
levat ilman saarnaajaa? Ja
kuinka he saarnaavat, ellei
heitä lähetetä? Niinkuin on
kirjoitettu: “Kuinka suloiset
ovatkaan niiden jalat, jotka
evankeliumia julistavat, hy-
vää ilmoittavat.” Evankeliu-
mi on hyvä sanoma tuomituil-
le syntisille, kun se ilmoittaa,
että “Jumala oli Kristuksessa
ja sovitti maailman itsensä
kanssa eikä lukenut heille hei-
dän syntejänsä, ja antoi meil-
le sovituksen sanan”. 2 Kor.
5:19. Sovituksen sana on Ju-
malan sana, joka julistaa, että
maailman synnit ja siis sinun-
kin syntisi ovat sovitetut ja
anteeksi annetut Jumalan sy-
HprprccH .TAesuksen Kristuk-
sen sijaiskärsimisen kautta
ristillä. Olen sovituksen viran
hoitaja ja seurakunnan lähet-
tämä sanan palvelija uskossa
ia totuudessa. Tiedän varmas-
ti totta puhuvani, kun julis-
tan sinulle, olet kuka tahan-
sa, että kaikki sinun syntisi
ovat maksetut ja anteeksi an-
netut Golgatalla vuodatetus-
sa Jumalan Pojan kalliissa
veressä. Sen saat varmasti us-
koa, sillä “Jumala tarjoaa
kaikille uskon Jeesuksen
kuolleista herättämisen kaut-
ta”. Apt. 17:31. Kun sinulle
Jumalan tahdosta ja käskystä
julistetaan, että Jumalan Poi-
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