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rikoksissamme ja synneissäm-
me.

Koska luontomme on niin
turmeltunut ja saastainen,
emme voi pitää rahtuakaan
Jumalan pyhästä ja vanhurs-
kaasta laista. Olemme rikolli-
sia Jumalan silmissä, sillä o-
lemme rikkoneet koko lain.
Niinkuin maallinen laki vaa-
tii, että rikolliset rangaistaan,
samoin vaatii Jumalan laki-
kin. Jumala on vanhurskas ja
hän vaatii, että rikolliset ran-
gaistaan. Rangaistus, joka
kuuluu meille, on kuolema, a-
jallinen ja iankaikkinen, sillä
“synnin palkka on kuolema”.

Jos ainoastaan ajallinen
kuolema olisi osamme, ei se o-
lisikaan niin hirveää. Meidät
tuomitaan iankaikkiseen kär-
simykseen ja vaivaan helve-
tissä. Jesaja kirjoittaa: “Hei-
dän matonsa ei kuole, eikä
heidän tulensa sammu, ja he
ovat kauhistukseksi kaikelle
lihalle”. Helvetissä on sem-
moista kärsimistä, ruumiin se-
kä sielun puolesta, jota ei ku-
kaan ihminen ole ikinä koke-
nut maan päällä. Tämä on
synnin palkka, jonka pitää
maksaa. Olemme kaikki syy-
päitä poikkeuksetta. Tämä on
kauhea kohtalomme lain mu-
kaan.

Tuomion välttääkseen ihmi-
set ovat keksineet omia oppe-
jaan. Jotkut opettavat, että
meidän pitää tehdä hyviä töi-
tä. Luonnolliselle ajatukselle
tämä tuntuu hyvin johdonmu-
kaiselta, mutta Jumalan sanan
mukaan kaikki tekomme ja
vanhurskautemme ovat ikään-
kuin saastaiset vaatteet. Kuin-
ka teot, jotka ovat niinkuin
saastaiset vaatteet, voivat olla
hyviä mihinkään? Monen mo-
nesti Raamattu sanoo, ettei
ketään vanhurskauteta töit-
ten kautta. Kuinka lapsellista
onkaan ajatella tekojen kaut-
ta poistaa Jumalan vihan.

Toiset opettavat, että mei-
dän tulee pitää Jumalan laki
ja että lain täyttämisen kaut-
ta voimme välttää tuomion.
Luonnostamme emme voi pi-
tää yhtäkään rahtua laista.
Mutta Jumala vaatii, että Hä-
nen lakinsa pidettäisiin täy-
dellisesti. Jumalan sana sa-
noo: “Joka pitää koko lain,
mutta rikkoo yhtä kohtaa vas-
taan, hän on syypää kaik-
keen”. Emme voi pitää yhtä-
kään osaa, mutta josrikomme
yhtäkin kohtaa vastaan, olem-
me kirottuja ja olemme syy-
päitä koko lain rikkomukseen
Raamattu sanoo, “ettei yksi-
kään ihminen tule vanhurs-
kaaksi Jumalan edessä lain
teoista”. Helposti ja selvästi
näemme, kuinka mahdotonta
on poistaa Jumalan viha lain
tekojen kautta. Emme voi teh-
dä mitään ottaaksemme .pois
tämän hirveän tuomion, jonka
olemme itse tuottaneet pääl-
lemme.

Tämä on surullinen tila, jos-
sa olimme ja jossa olisimme
vieläkin, jos Jumala ei olisi
ollut rakastava. Olimme syn-
tisiä, menossa iankaikkiseen
vaivaan helvetissä ja voimat-
tomia auttamaan itseämme.
Mutta antoiko Jumala meidän
mennä avuttomina tuomioom-
me? Jos hän olisi niin tehnyt,
hän siltikin olisi ollut pyhä ja
vanhurskas Jumala, sillä em-
me olleet ansainneet muuta
kuin kadotuksen. Mutta kii-.
tos olkoon Jumalalle, että hän
toi ilmi rakkautensa meitä
kohtaan. “Kun aika oli täytet-
ty, lähetti Jumala Poikansa,
vaimosta syntyneen, lain alai-
seksi syntyneen, lunastamaan
lain alaiset.” Jumala tuli maa-
ilmaan lihassa, Jeesuksessa
Kristuksesa, kuolemaan edes-
tämme. Eikä hänen kuoleman-
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CONFERENCE
ANNOUNCEMENT

The Pastoral Conference of
the Western District of the
National Evangelical Luth-
eran Church will be held at
Marquette, Michigan April 22
and 23. The Conference shall
be opened at 10 a.m. Ali pas-
tors are urged to attend and
are requested to give notice
of their intention to the Rev.
A. L. Mäki, 128 E. Park St.,
Marquette, Mich.

Rev. E. A. Heino, Chairman
Rev. R. W. Heikkinen, Sec’y.

o

ELYN KANSALLISSEURA-
KUNTAPIIRIN TOIMINTAA
ELY:

Perj., 19 p. Naistenliiton
leivosmyynti ja kahvitarjoilu
Community Centerissä, al-
kaen klo 2 iltap. Kahvitarjoi-
lun varustavat seuraavat
emännät: Oscar Carlson, Er-
nest Salo, Eino Kylmälä, Wil-
liam Saari, Fred Saari, Geor-
ge Jauhola, Albert Lassila ja
Frank Boldine.

Sunn., 21 p. Palmusunnun-
taina klo 8:30 aam. suomk.
jumalanpalvelus H. p. ehtool-
lisen kanssa. Ottakaa huo-
mioon, että alkamis-aika on
puolta tuntia varhaisempi.)
Klo 10 aam. sunnuntaikoulu-
tunti. Klo 11 aam. englk. ju-
malanpalvelus H. p. ehtoolli-
sen kanssa. Ilmoittakaa pas-
torille halunne osallistua Her-
ran sakramenttiin.

Tiist., 23 p. “Pelastuksen
sanomia” englk. piina-viikon
radiohartaus klo 9 aam. Elyn
WXLT asemalta.

Pitkäperjantaina, 26 p. Klo
7 illalla suomk. pitkäperjan-
tain jumalanpalvelus. Kello
8:15 ill. englk. pitkäperjan-
tain jumalanpalvelus. Ottakaa
huomioon englk. tilaisuuden
alkamis-aika, s.o. 8:15 illalla.

Pääsiäisenä! Kello 7 aam.
suomk pääsiäisaamun juma-
lanpalvelus. Klo 8:30 englk.
pääsiäisaamun juhlajumalan-
palvelus. Seurakunnan seka-
kuoro tulee esittämään useita
juhlanaiheisia lauluja.
WINTON:

Torst., 18 p. Hartaushetki
klo 8 ill. Wintonin Communi-
ty kirkossa.
VERMILION:

Pääsiäisenä! Juhlajumalan-
palvelus klo 11 aam. Paikasta
lähemmin ensi viikon lehdes-
sä.
PIKE RIVER:

Pääsiäisenä! Juhlajumalan-
palvelus klo 1:30 j.pp. mr ja
mrs Matti Harjun kodissa.
Huom! Aika on muutettu klo
3:sta klo 1:30 j.pp.
SANDY:

Pääsiäisenä! Jumalanpalve-
lus klo 3 j.pp. Sandyn kirkos-
sa. Rippikoululuokka ei ko-
koonnu pääsiäisenä.

R. Aho, pastori.

MARQUETTEN SION
SEURAKUNTA

Ehto oliisjumalanpalvelus
ensi pyhänä klo 1.

Pyhäkoulua sunnuntai aa-
musin klo 10.

Englanninkielinen ehtoollis-
jumalanpalvelusklo 11.

ELÄKERAHASTON
KERAYSKOTELOT

Jakakaa niitä seurakun-
nassa. Niitten avulla tu-
lee huokealla tavalla ko-

koon seurakuntanne
osuus.

Niitä saa painosta
VAPAASTI.

Ilmoittakaa määrä tila-
tessanne.

Herran seurakunnassa. Kes-
kusteltiin ja päätettiin monis-
ta eri asioista. Uusina jäseninä
pastori ilmoitti mr ja mrs E-
mil Kallion perheen. Heillä
on aikainen poika, tyttö käy
rippikoulua ja 6-vuotias poika.
Kaikki toivotetaan tervetul-
leeksi. Mrs Kallio ja lapset on
juuri saapunut Suomesta ja
myös on juuri saapunut John
Kallion perheeseen Suomesta
Kallion vanhimman pojan vai-
mo seitsemän kuun ikäisen
lapsen kanssa. Nuori mrs oli
saanut matkalla kylmää, että
on joutunut sairaalaan joksi-
kin päiväksi, vaan pääsee pian
pois. Otamme osaa vastoin-
käymiseen, vaan toivomme,
että mrs Kaiho ymmärtää, et-
tä Isä rakastaa lastansa.

Mrs Emilia Kujala on jo
toipunut, että oli kirkossa vii-
me sunnuntai-aamuna, Tun-
tuu varmaan virkistävältä,
kun pääsee yhteiseen juma-
lanpalvelukseen. Toivomme
vain, että mrs Kujala para-
nee, vaan tapahtukoon Isän
tahto.

Ehkä lopetan, että jää Fair-
portin kirjeenvaihtajalle myös
jotain kirjoittamista. Tervei-
siä vain sinne Port Arthuriin-
kin, erityisesti mrs Johnsonil-
le. On hauskat muistot sieltä
kirkolliskokouksesta.

Kv.

Iron River, Mich.
Pyhäkoululasten pääsiäis-

aiheinen ohjelmatilaisuus on
kirkossa pitkäperjantai-iltana.
Lopuksi tarjoilua.

Seuraava ompeluseuran ko-
kous on mrs K. Kosken kotona
kaupungilla huhtikuun ensim-
mäinen pyhä jälkeen puolen-
päivän.

Surusanomia Suomesta ovat
saaneet seuraavat: Mr John
Huhtala sai tiedon, että nuo-
rin veljensä Arvi Huhtala on
kuollut maalisk. 4 p. Varkau-
dessa, Kuopion läänissä 48 v.
ikäisenä. Vainajalla on muita-
kin sukulaisia täällä Ameri-
kassa.

Mrs Salomon Varvi sai su-
rusanoman, että äitinsä Liisa
Keskinen kuoli helmik. 21 p.
Nurmoossa, Vaasan 1. 85 v.
vanhana.

Mrs Sanfred Aho sai tiedon,
että veljensä Matti Rajakan-
gas on koullut helmik. 13 p.
Peräseinäjoella 82 v. ikäisenä.

Mrs Sanna Mäki sai tiedon,
että veljensä Kustaa Takamä-
ki kuoli 68 vuoden ikäisenä
Lapualla, Vaasan 1.

Samoin saivat surusanoman
edesmenneiden Gust Lakson
ja John Mäen lapset, että tä-
tinsä Selma Huhtala kuoli jo
viime marraskuussa Ylistaros-
sa, V.l.

Mr John Huhtala on pääs-
syt pois veteraanien sairaalas-
ta Milwaukeesta, missä hän oli
saamassa hoitoa. Lausumme
hänet sydämellisesti tervetul-
leeksi jälleen keskuuteemme
ja seurakuntaamme, jonka jä-
seniä hän ja perheensä ovat.

Mrs Einar Lakso.

Miesten ja naisten vaatteita
UUSIA TAI KÄYTETTYJÄ

Sopivia Suomeen lähetystä varten
Alhaisimmat hinnat

ARMEIJAN JA LAIVASTON YLIJÄÄMÄSSÄ

MICHIGAN OUTLET STORE
Vastapäätä lainakirjastoa

238 E. Aurora Street Ironwood, Mich.

sa ollut mikään jokapäiväinen
tapahtuma. Koko maailman
historian kulussa ei löydetä
senkaltaista kuolemaa.

Kun Herramme Jeesuksen
ristiinnaulitsemisen aika oli
tullut, hänen viattomaan pää-
hänsä painettiin orjantappu-
rakruunu. Ihmiset sylkivät
hänen kasvoillensa ja löivät
häntä poskelle. He matkivat
häntä ja tekivät hänestä ivaa.
Julmasti he viimein naulitsi-
vat hänet ristin puuhun kah-
den pahantekijän väliin. Näin
surkuteltava oli Jumalan Po-
jan kuolema.

Miksi Kristus antoi itsensä
surmattavaksi? Miksi hän
kantoi tämän kauhean kärsi-
misen? Ei hän kuollut siksi,
että ne, jotka ristiinnaulitsi-
vat hänet, olisivat olleet voi-
mallisempia kuin hän. Kristus
ei kuollut omien syntiensä e-
destä, sillä hän oli “pyhä, via-
ton, tahraton, syntisistä ero-
tettu” ja ilman vilppiä. Ei hän
kuollut itsensä edestä. “Hän
on haavoitettu meidän rikko-
mustemme tähden, runneltu
meidän pahaintekojemme täh-
den. Rangaistus oli Hänen
päällänsä, että meillä rauha o-
lisi, ja hänen haavainsa kaut-
ta me olemme paratut.” Kris-
tus kantoi tämän suuren hä-
peän ja kärsimyksen meidän
edestämme. Hänet ristiinnau-
littiin siksi, että Jumala rakas-
ti meitä. “Sillä niin Jumala on
rakastanut maailmaa, että hän
antoi ainokaisen Poikansa,
jotta kuka ikinä häneen us-
koo, se ei hukkuisi, vaan saisi
iankaikkisen elämän.”

Ihmisen rakkaus etsii ih-
mistä, joka olisi kelvollinen ja
rakkautemme arvoinen. Ja
kun rakastamme henkilöä,
kuinka pieni ja uskoton rak-
kautemme on, kun sitä verra-
taan Jumalan äärettömään
rakkauteen meitä kohtaan.
Tekstimme edellisessä ja-
keessa sanotaan: “Tuskinpa
kukaan käy kuolemaan jon-
kun vanhurskaan edestä; hy-
vän edestä joku mahdollisesti
otta kuollakseenkin”. Hyvin
harvoin ihminen käy kuole-
maan toisen edestä. Aina, kjn
se on tapahtunut, ihminen,
jonka edestä joku on kuollut,
on ollut sukulainen, tai joku
muu hyvä ihminen, tai rakas
ystävä, ei koskaan vihollinen.
Kun Jumala lähetti Kristuk-
sen kärsimään ja kuolemaan
meidän edestämme, emme ol-
leet vanhurskaita emmekä hy-
viä. Me olimme syntisiä, kun
Kristus kuoli edestämme. Ei
Jumala katsonut, josko me o-
limme hänen rakkautensa ar-
voisia. Hän rakasti meitä Kris-
tuksessa sellaisina kuin olim-
me, turmeltuneita, synrm
saastuttamina. Ei missään
löydy niin suurta rakkautta
vihollisia kohtaan kuin näem-
me Kristuksen kuolemassa
ristin puulla.

Tekstimme sanoo: “Jumala
tuo ilmi rakkautensa meitä
kohtaan”. Joku voi kysyä:
“Kuinka voidaan sanoa: Ju-
mala tuo ilmi rakkautensa
meitä kohtaan, kun Hän, joka
kuoli edestämme, oli Kris-
tus?” Löytääksemme vastauk-
sen tähän kysymykseen, em-
me tarvitse muuta kuin katsoa
Kristukseen. Ei hän ollut ta-
vallinen ihminen. Hän, joka
kärsi ja kuoli ristin puulla, oli
tosi Jumala ja tosi ihminen.
“Jumala oli Kristuksessa ja
sovitti maailman itsensä kans-
sa.” Jumalan Poika vuodatti
kalliin verensä lunastaakseen
meidät. “Ette ole millään ka-
toavaisella, ette hopealla ette-
kä kullalla, lunastetut turhas-
ta, isiltä peritystä vaellukses-
tanne, vaan Kristuksen kal-
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Illalla on pääsiäis-kuoro-
konsertti klo 8. Tarjoilu!

Veljeysliiton työkokous tiis-
tai-iltana, 23 p., klo 8 mr ja
mrs Armas Liljeroosin kodis-
sa.

Pitkänperjantai-iltana on
jumalanpalvelus kirkossa klo
8.

Seurakuntaan on yhtynyt
mrs Hilja Hill ja mrs Reino
Laine. Tervetuloa!
Chatham:

Hartaushetki pääsiäis-sun-
nuntaina klo 2:15 ip.

—A. L. Mäki, pastori.

Painesville, Ohio
Talvinen tervehdys täältä

Ohion lumen seasta. Lunta
tulee niin paljon kuin voi eh-
kä tulla, vaan ei ole oikein
kylmä ja ehkä se lakkaa.

Toiminta täällä on kuin en-
nenkin. Seurakunnassa kaikki
rattaat pyörivät aivan täsmäl-
leen. Sisarliiton kokous oli
helmikuun viimeinen torstai
hartaushetken jälkeen. Koko-
uksessa ei ollut erityisesti asi-
oita, vaan päätettiin olla mu-
kana aina Springfieldissä asti,
kun siellä kokoontuu suoma-
lainen luokka professori ja
mrs Monton kodissa. Päätet-
tiin lähettää $25, että mrs
Monto laittaa tarjoilun Imma-
nuel seurakunnan sisarliiton
edestä.

Helmikuun 29 p. oli suoma-
lainen ja engl. kielinen juma-
lanpalvelus ja iltapäivällä oli
kastetilaisuus mi- ja mrs Wm
Robinsonin kodissa St. Clair
kadulla, jossa saatettiin kas-
teen liittoon heidän esikois-
poikansa William Jr. Kum-
meina oli professori ja mrs
Hall, Columbus, Ohiosta, ja
Mildred Luhtanen ja nuori mr
Rinta. Mrs Robinson on enti-
nen Lillian Luhtanen, laki-
asiainajaja. Toivomme onnea
ja menestystä nuorelle mie-
henalulle, että kasvaisi ja me-
nestyisi.

T.k. 4 p. oli engl. kielinen il-
tahartaus. 7 p. oli taas suoma-
lainen ja engl. kielinen juma-
lanpalvelus. Oli harvinaisen
paljon väkeä suomalaisessa
jumalanpalveluksesa, englan-
ninkielisessä ei ollut kirkko
aivan täynnä. On iloista, että
nuoret menevät kirkkoon kuu-
lemaan Jumalan sanaa.

Ompeluseuran pitovuoron-
sa on maksanut rahassa mrs
Ida Hakola jamrs Tyyne Ahl-
berg, kumpikin antaen $5.00

Seuraava kokous on 18 p.,
se ollen mrs Järvisen ja mrs
Hakolan nuor. pitovuoro.

Miesten veljeysliitolla oli
myös kokous 8 p. Tarjoilun o-
li valmistanut Matti Noponen.
Seuraava kokous on 22 p. Tar-
joilun laittaa Edward Manni-
nen ja Carl Mäki. Siellä näy-
tetään myös kuvia. Mennään
katsoman, emännätkin.

T.k. 11 p. oli seurakunnan
varttaalikokous ja kokoukses-
sa oli itse seurakunnan ylipai-
men Herra Jeesus. Asiat me-
nivät kaikki läpi rauhassa ja
sovussa niinkuin pitääkin
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