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GOOBLESS

•T*
Pappien velvollisuus on kirjoittaa Auttajaan

uskonnollisen kirjoituksen vuorollaan. Pitäkää
huoli, että kirjoitus saapuu painoon aikanaan.
Wiskari, M , helmik. 2 p.
Aho, G. A helmik. 9 p.
Aho, Gerhard I helmik. 16 p.
Aho, R. J. L helmik. 23 p.
Anttonen, M maalisk. 2 p.
Esala, H. P maalisk. 9 p.

Kirjoitusten pitää olla täällä merkittynä päivä-
nä. Muuten ne eivät ehdi seuraavaan lehteen.
Lehden lukijat odottavat kirjoituksia kirkkokun-
nan papeilta.
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VAPAUDEN VASTUSTAJA KUOLLUT
Kardinaali Villeneuve, paavinkirkon arkki-

piispa ja kardinaali Quebecin maakunnassa Kana-
dassa (kardinaaleja on 70 ja muodostavat kirkon
senaatin), kuoli pari viikkoa sitten. Niin päättyi
Kanadan viiden miljoonan katolisen kirkon jäse-
nen hengellinen (ja Quebecissa maallinenkin) joh-
taja, jonka käsissä oli kiirastulen ja taivaan avai-
met. Hän hallitsi Quebecin maakuntaa kovalla
kouralla, sillä maakunnassa on suurin osa asuk-
kaista takapajulla olevaa harrasta ja peloitettua
ranskalaista katolista väkeä. Sellainen kansa
-fcuunteli ensin kardinaalia ja vasta toisella sijalla
hallitusmiehiä maallisissakin asioissa. Eivätkä
hallitusmiehet Quebecissa uskaltaneet ottaa min-
käänlaista ratkaisevaa askelta ensin tiedustele-
matta kardinaalin mielipidettä.

Hän ei kuulunut jesuiittain järjestöön ja sen-

tähden oli suorasukainen puheissaan. Hän seurasi
tarkasti kirkon oppia poliittisissakin kysymyksis-
sä ja senvuoksi julkisella tavalla vastusti ajatuk-
sen ja uskonnon vapautta. Hän sanoi: “Niitä oi-
keuksia ei Luonto ole ihmiselle antanut’’. Hän
myös vastusti avoimesti “ehdotonta painovapaut-
ta, sillä se tarjoaa vallankumouksellisille joukoille
keinon veisata vallankumouksen hyötyjä”. Vuon-
na 1940 hän vastusti äänioikeuden antamista nai-
sille maakunnan vaaleissa sillä syyllä, että se rik-
koisi perheen eheyden ja perheenisän vallan.

Nämä mainitsemme todistukseksi, että paavin-
kirkko ei ole koskaan virallisesti hyväksynyt us-
kon-, ajatuksen ja painovapautta. Kun muutamat
paavinkirkon papit puhuvat näistä vapauksista ja
puolustavat niitä, eivät he silloin menettele kirk-
konsa virallisen opin ja valtavan enemmistön va-
kaumusten mukaan. Paavinkirkon opin mukaan
ei mitään muuta saisi maailmassa ajatella, uskoa
eikä julkaista kuin sen, mikä on kirkon opin mu-
kaista ja kirkon virallisen sensuurn hyväksymä.
Mutta kardinaali Villeneuve’n puheilla oli paljon
painoa, sillä hänen tunnustettiin olevan vaikutus-
valtansa puolesta aivan paavista seuraavan mie-
hen kirkon piireissä.

NAISJUOPOT LISÄÄNTYVÄT

Robert V. Seliger, Johns Hopkins yliopiston
lääketiedekunnan mielisairausopin lehtori, kir-
joitti tuonnottain Woman’s Home Companion jul-
kaisussa, miten juoppous lisääntyy huimaavassa
mitassa Amerikan sivistyneitten ja hienotunteis-
ten naisten parissa. Hän vakuuttaa, että noin vii-
dennes vankiloissa olevista naisista on siellä juo-
pottelun seurauksista. Hän sanoo juopottelun ole-
van taudin, josta ihmisen on pelastettava paran-
nuskeinoilla, kuten tuberkuloosista tai kuppatau-
dista.

Mikä on johtanut niin monet naiset juoppou-
teen? Siihen on ollut syynä taloudellinen ja yleisr
maailmallinen levottomuus. On ollut kaksi sotaa
lyhyessä ajassa. Ja sitten kaiken muun lisäksi nai-
set ovat ruvenneet tavoittelemaan vain seikkailua
ja rikkautta. Sitä ei pidetä arvossa, että nainen on
hyvä äiti ja aviopuoliso. Nykypäivän nainen ha-
luaisi elää yli-ihmisen tavoin, vaikkei hänellä ole
sen parempaa järkeä eikä hermostoa kuin oli iso-
äidilläänkään, eipä aina läheskään niinkään hy-
vää.

Kun suuret joukot naisia turvautuvat juopot-
teluun elämän todellisuuksia paetakseen, tapah-
tuu se sentähden, ettei heillä ole sellaista uskoa,
joka voisi antaa heille tukea ja voimaa tarpeen
hetkellä. Siinä on aikamme ihmisten suurin heik-
kous. Heillä tosin saattaa olla jonkinlaista uskon-
nollisuutta, mutta ei se ole sitä vakaumusta, mikä
oli pitalistaan puhdistetulla Naemanilla, joka sa-
noi Elisalle: “Nyt minä tiedän, ettei Jumalaa ole
missään muualla maan päällä kuin Israelissa”. Ja
kun ihmisellä ei ole elämän ankkurina uskoa Kris-
tukseen, puhaltavat koettelemuksen tuulet hänet
aivan ensiksi kapakkaan. %

Prof. Seliger päättää kirjoituksensa johtopää-
töksellä: “Estääksemme naiset vaipumasta alko-
holin orjuuteen, on meidän kehitettävä uudet elä-
män periaatteet, joissa annetaan vähemmän arvoa
aineellisille asioille ja enemmän hengellisille”.
Siihen vain lisäisimme, ettei se ole mikään uusi e-
lämän periaate, vaan sen Kristus esitti vuorisaar-
nassaan sanoen: “Etsikää ensin Jumalan valta-
kuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaik-
ki tämä (ruoka, juoma »vaatteet) teille annetaan”.
Ei ole muuta voimaa, joka voisi vapauttaa ihmi-
sen synnin orjuudesta, kuin usko Jeesuksen Kris-
tuksen, Jumalan Pojan vereen, joka puhdistaa
meidät kaikesta synnistä.

o

VAROITTAVA ESIMERKKI
Puolassa on hiljattain pidetty vaalit, jotka

historia tulee tuntemaan kavalimpana pilanteko-
na kansanäänestyksestä, mitä aikakaudet tunte-
vat. Churchill, Roosevelt ja Stalin sopivat Jaltas-
sa helmikuun 12 p:nä 1945, että Puolassa pidetään
aivan ensi tilassa vapaat vaalit, jossa kaikki äänes-
täjät saavat äänestää suljetuilla lipuilla. Mutta
koska hyödyllisyysperiaate määrää maailman po-
litiikkaa, eivät Stalinin kätyrit Puolassa välittä-
neet muusta paitsi että kommunistit voittaisivat
vaalit.

Mitä Puolan vaaleissa tapahtui? Tähän men-
nessä seuraavat seikat ovat luotettavat: Monilla
alueilla annettiin äänestäjille numeroidut äänes-
tysliput. Kommunistien kontrolloiman hallitus-
puolueen lipuissa oli nro 3. Maalaispuolueen ää-
nestysliput merkittiin nro 5 jne. Sitten yksinker-
taisille ihmisille, jotka eivät äänestyksestä tiedä
juuri mitään, koska ovat viime kerran äänestä-
neet v. 1935, sanottiin, ettei enää ole muita äänes-
tyslippuja jälellä paitsi nro kolmea, ja se sitten
annettiin “äänestäjälle”.

Toinen keino oli, että yksinkertaiset ihmiset
etukäteen pelottelun ja painostuksen kautta saa-
tiin allekirjoittamaan lupauksen, että he äänestä-
vät hallituksen puoluetta. Lupaus oli: “Minä lu-
paan mennä äänestämään ja lupaan äänestää hal-
litukset puolueen kokelaita. Minä olen todellinen
demokraati ja etsin todellisesti kansanvaltaista
Puolaa. Minä lupaan äänestää julkisesti.” Joissa-
kin kaupungeissa kommunistien organiseeraajat
aamulla varhain vaatien hakivat äänestäjiä äänes-
tyspaikoille ja antoivat heille nro 3 äänestysliput.
Vain muutama vastapuolueen vaalintarkastaja
sallittiin Varsovassa ja heidätkin sellaisissa vaali-
piireissä, missä tiedettiin olevan tuntuvat määrät
kommunisteja. Kymmenessä vaalipiirissä kiellet-
tiin vastapuolueitten kokelaat, toisia vangittiin ja
24 tapettiin. Mikolajczyk, maalaispuolueen johtaja
ja varapääministeri, joutui seisomaan kaksi ja
puoli tuntia äänestyspaikan edustalla, missä kom-
munistit pilkkasivat ja pistelivät häntä. Maalais-
puolueen johtaja on luvannut vedota vaalin ylioi-
keuden kumottavaksi ja tehdä valituksen “Kol-
melle suurella”. Se tuskin tuottaa tuloksia, sillä
vaalit oli Moskovassa järjestetty.

Aimerikan kommunistit muitten komujen
kanssa tietysti puhuvat Puolan kansanvaltaisista
vaaleista. Meidän on kuitenkin aina pidettävä
mielessä, että kun kommunisti puhuu kansanval-
lasta, hän tarkoittaa sellaista “kansanvaltaa”, mis-

sä kaikki ihmiset äänestävät heidän kokelaitaan
ja elävät heidän määräystensä alla. Puolan vaalit
ovat meille varoittavana esimerkkinä. Jos emme
ota siitä vaaria, niin saattaa käydä niin, että meil-
lekin jonakin päivänä annetaan äänestyspaikalla
käteen merkitty äänestyslippu sillä uhkauksella,
että elinaikamme on lyhyt, ellemme sen mukaan
äänestä. Sellaista on kommunismi käytännössä. *

Auttaja torstaina, tammikuun 30 p. 1947

/ Sinun sanasi on
minun jallrnlni
kynttilä ja valo
minun teilläni.

f Psalmi 119:105

MUUTTUVA MUUTTUMATON
Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja
iankaikkisesti. Hebr. 13:8.

Vuosilukumme on muuttunut. Uusi vuosi on
alkanut.

Vuosien vaihtuminen muistuttaa meitä, että
aika kuluu, ja se merkitsee, että elämämme aika
tässä maailmassa lyhenee. Ps. 90 verrataan ih-
misen elämää kosken virtaan, joka juoksee mer-
ta kohti; uneen, ruohoon ja kukkaan kedolla. Vuo-
siluvun vaihtuminen julistaa: “Ihminen, sinä olet
tässä elämässä vain vähän aikaa siirryt iäisyy-
teen! Se myöskin muistuttaa, että tässä elämässä
on paljon sellaista, joka ajan kuluessa muuttuu.

Ihmiset, jotka nyt ovat 50-60 vuoden ikäisiä,
ovat nähneet monta muutosta elämän eri aloilla.

Muuttuneet ovat myöskin ihmisten tiedot ja
käsitykset moniin ajallista elämäämme koskeviin
asioihin nähden. Ja ehkä monet ovat aivan omas-
sa tuttavapiirissään huomanneet todeksi erään
runoilijan sanat: “Ihmisten mielet horjuu, häilyy”.
Entinen hyvä ystäväsi on kääntänyt sinulle sel-
känsä. Hänen mielensä sinuun nähden on koko-
naan muuttunut.

On kuitenkin yksi, joka ei muutu ajan, tapo-
jen ja mielipiteitten muuttuessa. Ja tämä yksi on
meille ihmisille kaikista tärkein, meidän ajallisen
ja iäisen elämämme onnen ja pelastuksen ehto.
Hän on Jeesus Kristus. Hän on sama eilen ja tä-
nään ja iankaikkisesti.

Mitä opettavat meille nämä sanat?
Varmaankin sitä, että voidaksemme uskoa

Jeesukseen nyt. ja voidaksemme kiinnittää iäi-
syystoivomme Häneen, on meidän opittava muis-
tamaan minkälainen Hän oli “eilen”,—ennen, min-
kälainen oli Hänen mielensä ihmisiin, juuri sellai-
siin kuin me nyt olemme.

Kun on puhe Jeesuksesta “eilen”, niin on muis-
tettava, ettei se aika alkanut vasta jouluna 1,946
vuotta sitte. Jeesus tiesi sanoa: “Ennenkuin Ab-
raham olikaan olin minä”. Hän varmuudella puhui
kirkkaudesta, joka oli Hänellä Isän tykönä. Mutta
Hänen mieleensä voimme tutustua ja Hänen toi-
mintaansa voimme seurata vasta sen jälkeen, kun
Hän tuli ihmiskunnan jäseneksi. Siltä ajalta on
meillä selvät ja luotettavat tiedot Hänestä.

Ajattelemme ensin Hänen mieltään koko ih-
miskuntaa kohtaan. Ja sehän jo koskee jokaista
meitä yksilöä, sillä olemmehan ihmiskunnan jäse-
niä, kuulumme ihmismaailmaan.

Vastausta tähän kysymykseen ei tarvitse kau-
an etsiä evankeliumeista. Selvästi Jeesus monin
eri sanoin todistaa, ettei Hän ole tullut maailmaa
tuomitsemaan, vaan vapahtamaan. Koko maail-
maa kohtaan ilmestyi Jumalan rakkaus Hänessä.
“Niin Jumala on rakastanut maailmaa, että antoi
ainokaisen Poikansa.” Kun Jeesus puhuu kuole-
mastaan Hän sanoo sen tapahtuvan koko maail-
man puolesta, maailman elämäksi. (Joh. 6:51.)

Jeesus siis on koko ihmismaailman Vapahta-
ja, elämän leipä. Mutta, vaikkapa leipä onkin
kaikkia varten, se hyödyttää vain niitä, jotka sitä
syövät. Toinen ei voi syödä toisen puolesta. Siksi
Jeesuksen vakuutuksissa, että Hän on tullut kaik-
kien ihmisten Vapahtajaksi, on myöskin aina huo-
mautus: “Joka uskoo, tulee autuaaksi, joka syö,
hän elää”.

Pelastuskysymys on siis kunkin yksilön äsia.
Ja, kun se sellaiseksi tulee yksilön omalletunnol-
le, silloin on tärkeää, että henkilö tietää, aina
muistaa ja uskoo minkälainen mieli Jeesuksella
"eilen” oli yksilöihmisiä kohtaan. Evankeliumeissa
on siinäkin suhteessa selvä kuva Hänestä. Ajatel-
kaamme muutamia tapahtumia:

Hänen edessään Jaakobin lähteen luona on
yksi nainen, samarialainen, vajava uskonnollises-
sa tiedossa, ja siveellinen elämä rappiolla. Hä-
nellekin Jeesus tarjoaa “elävää vettä”, tarjoaa
itsensä Vapahtajaksi.

Sakkeusta sanottiin syntiseksi mieheksi ja
se hän varmasti olikin. Mutta Jeesus meni hä-
nen kotiinsa ja vakuutti pelastuksen tulleen tälle
kodille “koskapa hänkin (Sakkeus) on Abrahamin
poika”.

Simon fariseuksen kotiin, jossa Jeesuskin oli,
tunkeutui syntiseksi merkitty nainen. Jeesus ju-
listaa hänelle syntien anteeksiantamusta.

Rikostensa tähden ristiinnaulittu ryöväri saa
kuulla Jeesuksen julistuksen, että hän aivan pian
saa siirtyä autuaitten sielujen paratiisiin.

Ajatelkaamme vielä joitakin Jeesuksen ver-
tauskuvia, joissa kuvastuu Hänen mielensä yksi-
löihmisiä kohtaan: Paimen etsii kadonnutta lam-
masta, kunnes sen löytää. Nainen kadotti yhden
kymmenestä hopearahastaan, etsii sitä, kunnes
sen löytää. Molemmat löydöt synnyttivät iloa. Ja
niin iloitaan taivaassa yhdestä syntisestä, joka te-
kee parannuksen, sanoo Jeesus.

Sellainen Jeesus oli eilen, ja sellainen Hän on

tänään. Hän ei vielä ole peruuttanut eikä ottanut
pois sanaansa, joka vakuuttaa: Joka tulee Minun
tyköni, sitä en minä heitä pois, joka Minuun
U9koo (turvautuu) hänellä on iankaikkinen elämä,

joka uskoo ja kastetaan hän tulee autuaaksi.
Muista, että sana “joka* tarkoittaa juuri sinua.

Sinun pelastumisesi estettä ei ole Jeesuksen puo-
lella. Hänessä on kaikki valmista, olitpa vaikka
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kuinka rumaksi syntiseksi merkitty ja vaikka et
itsestäsi löydä mitään muuta kuin vain syntiä.
Aivan sellaisena kuin olet Jeesus ottaa sinut vas-
taan. Hänen veressään on sinulla syntien anteeksi-
antamus. Hän on toimittanut yhden iankaikkisesti
kelpaavan uhrin syntien sovitukseksi. Ja siitä täy-
dellisestä sovituksesta olet tullut osalliseksi jo
kasteen kautta. Luota Hänen lupauksiinsa. Jää
niiden varaan. Silloin olet uskossa Häneen.

Jeesuksen eteen on meidän kaikkien kerran
tultava. Sitä hetkeä* kohti kuljemme ja ajan mat-
ka yhä lyhenee. Rohkeutta, lohtua ja autuuden
toivoa viimeiselle matkallemme saamme siitä var-
muudesta, että Jeesus on myöskin iankaikkisesti
sama kuin Hän oli eilen ja on nyt. Siis syntisen
Vapahtaja.

Kun apost. Johannes ilmestyksessä sai nähdä
Jeesuksen kirkkaudessaan, peljästyi Johannes
niin, että kaatui kuin kuollut. Mutta Jeesus roh-
kaisi häntä, sanoen: “Älä pelkää! Minä olen ensi-
mäinen javiimeinen. •Olin kuollut ja katso minä
elän iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja
tuonelan avaimet.” Ilm. 1: 17, 18.

läinen pelastuksemme ja autuutemme on ko-
konaan Hänen kädessään, joka on meitä rakasta-
nut “ja on verellään ostanut Jumalalle ihmiset
kaikista sukukunnista, kielistä, kansoita ja kan-
saheimoista”. Ilm. 5:9.

M. N. Westerback.
o

SYNNINPÄÄSTÖN PERUSTUKSET
Synninpäästöllä on niin sanoaksemme varmat

ja lujat perustukset, joiden päällä se lepää. Ne o-
vat seuraavat:

1. Kristus otti päällensä kaikkien ihmisten
synnit, niin että ne luettiin aivan Hänen omikseen.

2. Kristus on kärsimisensä ja kuolemansa
kautta sovittanut kaikkien ihmisten synnit ja
niin hankkinut kaikille ihmisille syntien anteeksi-
antamuksen. Yhtäkään ihmistä ei jätetty osatto-
maksi tästä koko maailmaa käsittävästä sovitus-
työstä.

3. Herättämällä Jeesuksen kuolleista Jumala
todisti hyväksyneensä Jeesuksen toimittaman lu-
nastustyön ja vakuutti koko maailmalle, että
kaikkien synnit on sovitettu.

4. Koska Kristus käski saarnata evankeliumia
kaikille luoduille, antoi hän meille käskyn julistaa
synninpäästöä kaikille ihmisille ilman eroitusta,
niin ettei tarvitse peljätä, että julistamme sitä so-
pimattomille henkilöille.

5. Kristus antoi yleisessä saarnassa tapahtu-
van synninpäästön julistuksen lisäksi oikeuden
kaikille opetuslapsilleen julistaa synninpäästön,
sillä koska syntien anteeksiantamus on valmistet-
tu jokaiselle, on sitä myös jokaiselle yksilölle ju-
listettava.

6. Ei yksin pappi vaan jokainen kristitty on

oikeutettu julistamaan synninpäästön Jeesuksen
nimessä. Ja tämä synninpäästö on yhtä varma
kuin jos itse Ihmisen Poika olisi tullut sen julis-
tamaan.

7. Yksityinen synninpäästö on säilytettävä
seurakunnassa, sillä eivät kaikki pääse autuuden
omistukseen yleisen synninpäästön kautta, koska
erikoiset synnit vaivaavat omaatuntoa.

8. Yksityistä synninpäästöä ei saa tehdä pak-
koasiaksi, sillä Jumalan evankeliumin sana on e-

lävä ja voimallinen, saarnattiinpa sitä joukoille
taikka vain yhdelle ihmiselle.

o

KUKOTTAAKO?
“Vaaksan verran” palstalla Nuorison Ystä-

vässä “Vaaksa” kirjoittaa:
Eräs maalaisserkku kertoi tositapauksen äs-

kettäin kaupungissa lääkärissä oltuansa. Hänellä
oli happovikoja vatsassansa ja niitten tutkimises-
ta mies kertoi seuraavasti:

“Se lääkäri työnsi sellaisen kumiletkun mi-
nun kurkkuuni ja vatsaani ja sitä tehdessänsä ho-
ki: ‘Kukottaako? Kukottaako?’”

Kaipa se lääkäri kysyi: “Kuvottaako?” Mut-
ta mies kuuli vähän väärin.

Jouduin kuitenkin ajattelemaan, että noin se
suomenkielien sanarikkaus syntyy, ja että on mel-
ko käyttökelpoinen sana tuo kukottaa. Sillä todel-
lakin meitä ihmispoloisia usein sangen kovasti
kukottaa. Hyvin halukkaasti me kukkoilemme.

Kukkohan vaikuttaa hyvin omanarvontuntoi-
selta, ylpeältä, teeskentelevältä, rehentelevältä ja
komentelevalta keikarilta. Se on itse herra ja yl-
häisyys.

Juuri tällaisia me mielellämme olemme.
Muutamilla uskovaisillakin on ihan erikoinen tai-
pumus kaikkeen tähän. Eikä ihmekään. Onhan yl-
peys alkusynti, myrkky, jonka käärme lankee-
muksessa sukuumme puraisi.

Jos jollekulle meistä on annettu synnyinnäis-
tä lahjakkuutta, jos jotakuta saa Herra työssänsä
käyttää, niin että näkyviä tuloksia ilmenee, jos
joku meistä on johtavassa asemassa, niinkuin ju-
malanvaltakunnan työssäkin määrätty järjestys
ja johto olla pitää niin kyllä vain me kaiken tä-
män tunnemme ja tiedämme ja olemme sitten
Tulin konsanaan tappelunhaluiset kukkopojat kes-
kenämme. Ja näin me menetämme Herran jatku-
van läsnäolon ja hänen Henkensä voiman ja siu-
nauksen.

Sillä kaikkinainen ylpeys, sekin joka nöyryy-
deksi tekeytyy, on saatanasta. Nöyryys sitävastoin
on Jumalasta. Ja niinkuin Jumala ei voi armahtaa
ja siunata saatanaa, ei hän myöskään koskaan voi
suostua ylpeyteen ja siunata 9itä.

Ystäväni, kukottaako sinua? Painu Herran
eteen oppimaan häneltä, joka on sävyisä ja nöyrä
sydämeltään.
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