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Herran neuvot
ja opetukset

“Herran pelko on tiedon
alku; houkat hylkäävät vii-
sautta ja kuria. Kuule poi-
kani, isäsi kuria, äläkä hyl-
kää äitisi neuvoa! Sillä ne
ovat ihana seppele päällesi
ja käädyt kaulallesi, Poika-
ni, jos syntiset sinua hou-
kuttelevat, älä suostu!” Snl.
1:7-10.

Maailmassa vallitsee val-
lattomuuden «henki. Se huu-
taa: irti Jumalasta, irti van-
hempien neuvoista, irti isän-
nän määräyksistä. Se tahtoo
johtaa yksilöä johtamaan
kaikessa itseään ja osoitta-
maan tottelemattomuut t a
johtajia kohtaan. On kuiten-
kin aina ollut ja tule niin o-
lemaan, että on käskijä ja
käskettävä, neuvoja ja neu-
vottava. Ja joka ei osaa a-
listua, hän ei tule menesty-
mään maailmassa. Pitää
paikkansa tämä viisas lau-
selma: “Joka ei osaa alistua,
hänestä ei tule käskijää.”

Jumala on neuvonut meitä
lapsuudesta aina tähän asti
ja neuvoo elämämme lop-
puun asti. Hän neuvoo sa-
nan, vanhempien ja opetta-
jien kautta. Tekstissämme
sanotaan, “Herran pelko on
tiedon alku”. On kysymys
lapsellisesta Herran pelosta,
eli toisin sanoen lapsen rak-
kaasta suhteesta taivaalli-
seen Isäänsä. Silloin lapsi
kaikessa luottaa Isäänsä, ky-
syy hänen neuvojaan ja seu-
raa hänen Tänä
luopumuksen aikana ei moni
tahdo tältä pohjalta lähteä
elämäänsä ohjaamaan, mutta
vain tämä tie on ainoa on-
nen ja menestyksen tie maa-
ilmassa. Se on ajallisen ja
iäisen onnen pohja. Tästä
kirjoittaa apostoli näin: “Sil-
lä ruumiillisesta haarjoituk-
sesta on hyötyä vain vä-
hään; mutta jumalisuudesta
on hyötyä kaikkeen, koska
sillä on elämän lupaus, sekä
nykyisen että tulevaisen.”
1 Tim. 4:8.
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Jumalankieltäjille ant a a
Raamattu nimen: tyhmät
houkat. “Tyhmä sanoo sydä-
messään: ei Jumalaa ole-
kaan.” Ps. 14: 1. Houkat ei-
vät välitä jumalallisesta vii-
saudesta eikä kurista. He
luulevat olevansa viisaita pil-
katessaan Jumalaa ja Juma-
laan uskovaisia ihmisiä. Ta-
vallisesti on niin laita heidän
kanssaan, että muutakin tie-
toa he halveksivat. Koulus-
sa he käyttäytyvät ylimieli-
sesti opettajiaan kohtaan ja
koettavat saada naurun alai-
siksi ne oppilaat, jqtka kuu-
liaisina ja ahkerina kouluaan
käyvät.

Raamattu asettaa eteem-
me kaksi nuorta miestä.
Kuinka perin erilainen on-
kaan heidän elämänsä vael-
lus ja kuinka erilainen on-
kaan heidän elämänsä lop-
pu! Nämä miehet ovat Josef
ja Absalom. Josef uskoi Ju-
malaan ja oli vanhemmilleen
kuuliainen poika. Hänen
tiensä kulki kyllä suurten
kärsimysten kautta, mutta
kuinka kauniisti se kirkas-
takaan ! Hänen elämänsä
sammui rauhallisesti kuin
aurinko painuessaan ‘mail-
ien’, omaistensa rakastama-
na hän siirtyi Jumalan kan-
san lepoon. Mutta Absalom!
Hänen elämänsä oli rumaa,
se oli tottelemattoman pojan
elämää isäänsä kohtaan, se
oli petturin elämää. Ja kuin-
ka huonosti se päättyikään!
Joabin keihään pistot lopet-
tivat sen taivaan ja maan
väliHä. Hänen ruumiinsa
heitettiin kuoppaan kuin pet-
turin ruumis ainakin, ja ka-
sattiin suuria röykkiä kiviä
sen päälle. Kysynet, miksi
toinen menestyi ja toinen
ei? Siksi, että Josef eli Her-
ran pelossa ja ei katsonut
ylön isänsä ja äitinsä ope-
tuksia, ei hyljännyt viisaut-
ta ja kuria. Absalom ei teh-
nyt näin. Hän oli tottelema-
ton poika, joka vain etsi i-
sänsä hallituksen kaatamista
kavalilla juonillaan, ja sen-
tähden hänen loppunsakin
oli sellainen. Toteutui hä-

neen nähden Herran sana:
“Silmä, joka häpäisee isään-
sä ja pilkkaa äidille annet-
tavaa kunnioitusta, sen kaar-
net ojan varrella hakkaavat
ulos ja kotkan pojat sen syö-
vät.” Snl. 30:17. Rakas nuo-
ri, pidä neljäs käsky elämäsi
ohjeena!

Hurskaat vanhemmat ovat
lastensa puolesta rukoukses-
sa puhuneet Jumalalle. Äiti
on rukoillut kanssasi maata
pannessa, on pannut pienet
kätesi ristiin ja lukenut ruo-
karukouksen. Vanhemmat o-
vat kun olet varttunut
varoittaneet synnistä, neuvo-
neet, opettaneet, lohdutta-
neet. Jos olet vaarin ottanut
tästä, olet saanut ihanan
seppeleen päähäsi ja koris-
tuksen kaulaasi jo täällä, ja
saat kuihtumattoman kun-
nian seppeleen taivaassa.

Monet ja väkevät ovat
synnin kiusaukset. Me olem-
me läpeensä synnin turme-
lemat. Kun sielun vihollinen
koskettaa meitä, esim. ju-
malattomien tovereiden hou-
kutuksil 1 a, vaikuttaa se
.meissä kuin sähkönappulaan
koskettaminen. Taivaallinen
viisaus varoittaa sinua nuo-
ri kristitty: “Jos syntiset
sinua houkuttelevat, älä
suostu!” Voiman hylkäämään
synnin houkutukset saat
Jumalan sanasta. Sentähden
viljele Herran sanaa, rukoi-
le Pyhän Hengen valoa, seu-
raa Herran neuvoja ja ope-
tuksia. Silloin menestyt ajas-
sa ja iankaikkisuudessa.

M. W.
o

Kristityn lohdutus kaikessa
murheessa

(Jatkoa sivulla 3)

mala oli sen sallinut. Sitten

hän pelästyen muisti synte-
jään, mutta turvautui hä-
dässään Jumalan armoon.
Siitä hänen mielensä rau-
hoittui tuossa ajallisessakin
murheessa. “Kun Sinä (Ju-
mala) vain omani olet, ei
minua mikään taivaassa ei-
kä maan päällä miellytä.”
Ps. 73: 5.

Mutta Vapahtaja tiesi, et-
tä tulevaisuudessakin jou-
tuisivat opetuslapset jatku-
vasti uusiin koettelemuksiin
ja murheisiin: “te joudutte
itkemään ja valittamaan”.
Minkätähden heille näin kä-
visi. vaikka he jo tunsivat
syntinsä ja turvasivat Va-
pahtajaan? Jeesus tiesi, et-
tä heille oli välttämätöntä
kulkea uskovinakin vaivojen
kautta taivaaseen. Hyvät
päivät synnyttävät meissä
useimmiten ylpeyttä ja tur-
vaamista itseemme. Niin jät-
ti Jumala apostolinsakin jat-
kuvan ristin ja vaivan alai-
seksi ja hän alistui siihen
ilolla, sillä hän tiesi sen koi-
tuvan siunaukseksi, 2 Kor.
12: 7—lo. Samalla tavalla
Jumala kuljettaa kaikkia
kristityltään.

Miltei aina on kristitty
jonkin ahdistuksen tai mur-,
heen alaisena. Kristitty ei
ole mikään mahtava uskon-
sankari, joka aina uljaana
kulkisi, vaan on syntiensä
nöyryyttämä ja ristiänsä
kantava. Hänen sydämessään
vaihtelee rauha ja rauhatto-
muus. Hän joutuu aina tais-
telemaan uskon jaloa taiste-
lua. Hän tarvitsee jatkuvaa
rukousta ja Jumalan sanan
lukemista ja kuulemista.
Näin hän kestää totuuden
tunnossa ja voittoisana mur-
heissa. Ei muuten! Tuo vää-
rä ajetus-usko säilyy mie-
lessä pelkän muistin avulla,
mutta siitä puuttuukin kaik-
ki tosi lohdutus ja voima.
Se on vain itsepetosta.

Kun kristityn on jatku-
vasti kuljettava taistelevan
uskon tietä, joudumme ky-
symään: Eikö sellainen ole
onnetonta matkantekoa? Ei-
kö pitäisi kulkea taivaaseen
aina pää pystyssä? Vastaus:
Tuon taistelevan, kamppai-
levan uskon tie on ainoa oi-
kea. Muuten emme saapuisi
koskaan perille taivaaseen.

Ei Jumalan tarkoituksena
ole välttämättä aina pitää
meitä suurten murheitten a-
laisina, vaan “vähän aikaa,
niin ette enää näe minua, ja
taas vähän aikaa niin näette
minut”, kuten Vapahtaja sa-
noo. Näin Jumala isällisellä
viisaudella kuljettaa meitä.
Hän antaa vain sen verran
murhetta, kuin on välttämä-
töntä. Sitten hän taas antaa
sitä suuremman lohdutuksen
ja ilon. Katkeran murheen
jälkeen se todella maistuu-
kin.

Kaikki murhe on kerran
muuttuva iloksi. Taivaassa
on lakkaamaton ilo. Siellä ei
enää kukaan kysy: Miksi
jouduin maan päällä mur-
heeseen? Jumalan vastaus
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on selvänä edessämme: “et-
tä saapuisitte tänne perille”.
Itse taivas on vastauksena.
Älä siis väsy matkallasi,
vaan jatka toivoen kulkuasi
läpi murheiden perille
taivaaseen.* Siellä pyyhitään
pois silmistäsi kaikki kyy-
neleet. Murhe on muuttunut
iloksi.
“Tuonne maihin autuaihin

katson, vaikka kyynelin.
Maasta vaivan kaipaan

taivaan
autuuteen ja riemuihin.

Kaikki vaivat unhotan,
kun vaan sinne katsah-

dan.”
S. K 367: 1.
Luterilainen.

JUMALANPALVELUKSIA:
Covingtonissa:

Utakirkko sunn., 10 p., klo
7. Myöskin ohjelmaa. Rip-
pikoulutunti ohjelman jäl-
keen lehterillä.
Calumetissa:

Aamu jumalanpalvelus ensi
sunn., 'kello 10 englannin-
kielellä ; suomenkielinen aa-
mu jumalanpalvelus sunn., 17
p., kello 10.
Massissa:

Päiväjumalanpal v e 1 u s
sunn., 17 p., kello 2 ip.

A. E. Kokkonen.
o

ELOKUUN SAARNA-
VUOROJA
Maple, Wis:

Sunnuntaina, 10 p., juma-
lanpalvelus Kansalliskirkossa
klo 10:30 ap. - E. V. Niemi.

KIRKOLLISIA ILMOI-
TUKSIA ELOKUULLA
Floodwood, Minn.:

Torstaina, 7 p., tulen lin-
jaautolla Duluthista klo 2 ip.
Perjantaina, 8 p., hartaus-
hetki John Penaakin asun-
nossa ldo 8 ill. Sunnuntaina,
10 p., jumalanpalvelus ja H.
p. eht. kirkossa klo 10:30 ap.
ja ulkoilmajuhla Matti Luo-
man farmilla Floodwoodissa
klo 2 ip.
Elokuulla:
Great Falls, Mont.:

Torstaina, 14 p., hartaus-
hetki klo 8 ill. Ystävät jär-
jestävät paikan, missä ko-
koonnutaan.
Butte, Mont.:

Perjantaina, 15 p., har-
taushetki Apost. luterilaises-
sa kirkossa klo 8 etuaikaa.
Sunnuntaina, 17 p., samassa
paikassa jumalanpalvelus ja
H. p. ehtoollinen klo 2 ip. ja
hartaushetki klo 8 ill. Maa-
nantaina, 18 p. hartaushetki
klo 8 ill. Tilaisuudet ovat
kaikki etuajalla.
Red Lodge, Mont.:

Jos sopii, niin perjantaina,
22 p., hartaushetki klo 7:30
ill. Sunnuntaina, 24 p., ju-
malanpalvelus ja H. p. eht.
kirkossa klo 2 ip. ja hartaus-
hetki klo 7:30 ill.
Lakoia, N. Dak.

Juuri matkalle lähdössä sain
kortin Rollan, N. Dak. seura-
kunnan esimieheltä, että he
eivät voi ottaa vastaan tällä
kertaa kiireellisten töitten
tähden. Siis peruutan Rollan
ilmotukset. Sen sijaan olen
Lakotassa elokuun 28 p., tors-
taina klo 2 ip. Hartaushetkiä
pidetään seurakunnan järjes-
tyksen mukaan.
Brocket, N. Dak.:

Tiistaina, syysk. 2 p., olen
Lakotassa klo 2 aikaan ilta-
päivällä. Hartaustilaisuuksia
2 ja 3 p:inä seurakunnan ja
pastorin järjestelyn mukaan.

Veljeydellä,
W. W. Wilen

230 Catalpa Place,
Wilmette, Rl.

o

CLEVELANDIN BETANIA
SEURAKUNTA
Toimintaa elokuussa,:

7 p., torstaina, klo 8 illalla
miestenliitto kokoontuu kir-
kossa.

8 p., perjantaina, klo 8 il-
lala, Mary ja Martha Guild
kokoontuu kirkossa. Huomat-
kaa tämä muutos ajassa, jo-
ka tapahtuu vain elokuussa.

4 p. alkaa aamulla klo 9
kesäkoulu kirkossa. Kesäkou-

PAUL’S qp
Hurleyssä JOE*

202-204 Silver Street Puhelin 749
Suurempia ja parempia arvoja aina

*IRON COUNTY
Fuel & Lumber Cos.

Puhelin 276
HURLEY, WISCONSIN

KOLIA LAUTOJA RAKENNUSTARPEITA
DYNAMIITTIA SYTYTYSLANKAA NALLEJA

Sherwln-Wllliams maaleja

ROCK WOOL INSULEERAUS AINETTA

lua on kaksi viikkoa, 9-12 aa-
mulla. Pastori, seminaarin
oppilas Hillard Ranta ja
myös joitain pyhäkoulun o-
pettajia opettavat.

10 p. aamu- ja iltajuma-
lanpalvelus tavalliseen ai-
kaan.

17 p., sunnuntaina seura-
kunnan ulkoilmajuhla ja ke-
säkoulun päättäjäiset. Ohjel-
ma aamulla alkaa klo 11.
Lapset esittävät ohjelman.
Aterian valmistaa Mary ja
Martha Guild. Vapaata aikaa
nautitaan aterian jälkeen.

24 p. aamujumalanpalve-
luksssa saarnaa seminaarin-
oppiias Melvin Natterer. Il-
ta jumalanpalvelusta ei ole.

TANARUS. A. Esala, pastori.
1360 W. 89th.

o
EV. LUT. IMMANUEL-
SEURAKUNTA

Kirkko: Plum & Sixth St.
kulmassa, Fairport Harbor, O.

Pappila: 923 N. Saint Clair
St., Painesville, O.

Engl. Jumalanpalvelus joka
sunnuntai klo 11 ap.

Suomenk. Jumalanpalvelus
joka sunn. klo 9 aam. paitsi
kuukauden viimeinen sunn.,
jolloin on jumalanpalvelus
klo 7:30 ill.

Hartaushetki joka torstai
klo 7:30 ill.

Pyhäkoulu joka sunn. klo
10 aam.

Lutherliiton, Miestenliiton,
Immanuelin tytärten, Sisar-
liiton, Ompeluseuran ja mui-
den toimintahaarojen kokouk-
sista ja toimista ilmoitetaan
erikseen paikkakunnalla.

G. A. Aho, pastori.

GIOVANONTS
HARDWARE

404 Silver St. Puhelin 767
HURLEY, WIS.

Kalastusvälineitä, teräasei-
ta, pumppuja, putkia, sovi-
tuksia ja viemäriputkia,
maaleja, vernissaa, öljyä,

saviastioita.

TILAUSLOMAKE

Auttaja torstaina, elokuun 7p. 1947
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Pastori E. TANARUS. Bernthal. Det-
roitin Epiphany Lutheran
kirkon pappi, on “vieraileva-
na” puhujana Lutheran Hour
laajalluksessa elok. 10, 17 ja
24 pp. Past. Bernthal on tun-
nettu pappismies Detroitissa,
minne hän on rakentanut yh-
den Amerikan suurimpia lu-
terilaisia seurakuntia.
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DAOUST

PASTY SHOP
Tunnettujen päätien koti

Tuoreena uunista ostajalle

Puhelin 1280

HURLEY, WISC.

AUTTAJA Tilaushinnat:
Drawer 432 Koko vuosi $2.50
Ironwood Mlch. Puoli vuotta $1.50

4 kuukautta $l.OO

Myötä seuraa $ Auttajan tilaismaksuksi. Lähettäkää lehti
seuraavalle henkilölle:

Nimi

Oaoie

Tilaus on: ( ) uusi ( ) uudistus. (Kirjoittakaa selvä osote.)

Lähettäjän nimi

J. E. MUSTONEN
Klropraktorl

Puhelimet: Konttoriin 4933
Kotia 4296

Auki maanantaista perjan-
taihin 9-12 ap. ja 2-5 ip.

921 Tower Avenue
Superior, Wie.

IRON COUNTY
CREAMERY

Puhelin 50
Lähellä “Soo Line” asemaa

HURLEY, WIS.
Käyttäkää aina meidän

tuotteita—sitä hyvää lajia
VOITA

Ja mlellytävän maukasta
"VELOUR" JAAKERMAA

Tuokaa kermanne tai mai-
tonne meille. Me maksam-
me päivän korkeimman ar-
von ja hinnan mukaan.

HALUTAAN
Kövanpuun

Laatikko pulttia
(Box Bolts) *

6 tuuman Ja suurempia

8 Jalkaa 4 tuumaa pltldl

M. & M. BOX CO.
Marinette, Wis.

Jggf HURLEY TIRE &

lag REPAIR SHOP
Taierien päällystystä —— ■ ViillrnnisesrsM *ti

Puhelin 1298
HURLEY, WIS.

Täydellinen gasoliini-asema palvelus

JÄTTÄKÄÄ TILAUKSENNE
PAIKALLISEEN CO-OP KAUPPAAN

TARVITESSANNE
Polttoöljyä
Kolin
Kaikkia karjan jauhoja

Range Co-op Services
Puhelin 684

111 3ra Avenue N. Hurley, Wisconsin
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