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Auttajalle kirjoitti

Kesä alkaa tulla täällä poh-
jolassa, sillä metsän puut
vihertävät ja linnut visertele-
vät iloisesti Luojaansa kiit-
täen. Et voi uskoa kuinka hy-
vältä ja kotoiselta tuntuu olo-
ni täällä rauhaisessa pikku
kylässä. Taidat sinä nauttia
siellä olostasi samoin. Olen
ajatellut jäädä vielä hetkek-
si tänne työni loputtua kesä-
loman ajaksi, jos ei Herra
toisin tietäni määrää ja joh-
da. Hänen johdollaan tahdon
kulkea. Täällä on työtä pal-
jon. Oi, niin paljon, jota en
ehdi suorittaa kouluajalla!
Eräskin sairasta vanhuuden
heikkoudessa olevaa, pitäisi
olla auttamassa ruumiin sekä
sielun tuskan tähden. Olen
saanut kehoituksen Herralta
jäädä vielä hetkeksi tänne.
Syys-kesällä menen kotiin le-
päämään ennen työni alka-
mista.

Vielä pyydän rukoillen tai-
vaallista Isää, että Hän suu-
ressa armossaan siunaisi
työmme, sinun siellä etelässä
meren laineiden loiskuessa ja
ympäröidessä työsarkaasi ja
minunkin heikon työn täällä
pohjolassa Syrjäisellä saloseu-
dulla. Työ on Herran ja me
heikot palvelijat teemme sitä
Hänen johdollaan. Jeesus
kanssasi! Armo kannattaa!

Ystäväsi,

Annaliisa.
Ainon sydän oli ilosta su-

laa lukiessaan yhä uudelleen
tuon rakkaan kirjeen. Sisäl-
tö oli kuin sointuja taivaasta.
Hyvin hän oli aina ennenkin
kirjoittanut, mutta ei kos-
kaan noin. Tuntui kuin Anna-
liisa olisi saanut tietää hänen
surunsa ja suuren epätoivon-
sa ja vieläpä ajatuksensa ero-
ta työstään. Hän oli aina en-
nenkin Jeesuksen rakkaudes-
ta kertoillut, mutta nyt se on
ihmeellistä. Hän lukee uudel-
leen: “Älköön teidän sydä-
menne olko murheellinen.”
Ah, mikä ihana lohdutus!
Vapahtajan sanat oppilail-
leen. Jeesuksen oppilas minä-
kin heikko saan olla. Taas
osuu silmänsä lauseeseen:
“Meillä on lunastus”. Minul-
lakin Jeesuksen veren kautta.
Hän pysähtyy ajattelemaan.
Lunastus, autuus, lapsioikeus,
perintö, taivas. Surun ja epäi-

lyksen sumut hälvenivät, ja
onni ja ilo kirkastivat sielua.
Epätoivoon vaipumaisillaan
oleva nuori sydän sai rauhan.
Työ, jonka hän aikoi jättää,
tuli uudelleen rakkaaksi ja
kalliiksi, minkä hän tunsi
suureksi lahjaksi Herralta.

Herra, anna minulle voi-
maa aina ilolla tekemään työ-
täsi ja pidä minut aina armo-
si tunnossa, anoi hän.

Kairamon pikku Liisa kou-
lusta palattuaan kertoi äidil-
leen: “Opettajamme on taa-
sen oikein iloinen, en tiedä
miksi. Vaikka hän näytti vie-
lä aamulla murheelliselta, ku-
ten usein ennenkin huoma-
simme, että hän oli itkenyt,
kun menimme kouluun. Mut-
ta nyt oli varmaan jotakin
hyvää hänelle tapahtunut.
Sen huomasi hänen laulus-
taanko. Niin iloisesti ja raik-
kaasti hänen äänensä soi.”

“Kukapa tietää, mitkä su-
rut painavat opettajanne sy-
däntä. Muistakaa olla kuuli-
aisia ja nöyriä opettajaanne
kohtaan. Hänellä on uhrauk-
sia ja voimia kysyvä työ
opettaessaan suurta lapsilau-
maa,” neuvoi äiti. ,

X.
Peltolan isäntä oli joutu-

nut sairasvuoteelle. Lääkärin
määräys oli pysyä tarkasti
vuoteessa, sillä kuume oli pe-
lottavan korkealla ja sydän-
vika oli parantumaton, se oli
lääkärin tutkimuksen tulos.
Mutta potilas voi kestää jon-
kin aikaa hyvällä hoidolla.
Rauhallinen 010 on parasta hä-
nelle, oli lääkärin lausunto.
Emäntä vaikeroi ja pyysi
Hilmaa kirjottamaan Annalii-
salle, mutta ei pidä ilmoittaa
heti suoraa totuutta, sillä hän
säikähtyisi kovin sen kuulles-
saan.

“Kun hän viihtyy ja naut-
tii parhaiten siellä vieraitten
ihmisten parissa, niin anne-
taan hänen olla siellä”, sanoi
Hilma kuin Annaliisaa moit-
tien.

“Rakas lapsi, älä puhu
noin”, pyysi äiti. “Ilmoita
vain vähän isän sairaudesta,
niin hän tulee heti. Ovathan
täälläkin jo koulut päättyneet
ja lapset opettajineen pääs-
seet kesälomaansa viettä-
mään. Totta kai sielläkin”,
emäntä puhelee.

Pian saapui kirje Annalii-
salta, että hän lähtee matkal-
le ja määräsi ajan, milloin
tulia asemalle vastaan.' Renki
Kalle sai taasen tehtäväkseen
noutaa Annaliisan.

Annaliisa istuu isän vuo-
teen ääressä kysyen isän
vointia, vaikka hän näki suu-
ren muutoksen isän olemuk-
sessa tapahtuneeksi.

“Isä on kovin sairas”, sanoi
hän.

“Niin, lapseni, ruumiini on
kovin sairas ja raihnaantu-
nut. Mutta sieluni on kovin
sairas ja avuton. Sielulleni en
ole saanut lääkitystä. Sen-
tähden olenkin sinua, lapseni
hartaasti odottanut. En ole
muille siitä sairaudesta pu-
hunut. Eivät he sitä ymmär-
täisi.” Ennenkuin Annaliisa
ehti mitään sanoa, jatkoi sai-
ras: “Sinä kaipasit ja etsit
rauhaa ja lepoa sielullesi ja
löysit. Niin ainakin luulen.
Neuvo ja johdata minuakin
löytämään sen rauhan, joka
sieluni rauhoittaa.

Nyt tuli Annaliisan vuoro
puhua.

“Jeesus, Jumalan Poika,
pyhä, puhdas Karitsa teki
ristillä rauhan, kun maksoi
syntivelkamme verellään. Ko-
ko ihmissuvun synnit hän
kuittasi verellään. Hänen
haavainsa kautta me olemme
parannetut.” Hän otti Raa-
matun pöydältä ja luki Je-
sajan 53. luvusta:

Hän on haavoitettu meidän
pahain tekojemme tähden, ja
meidän synteimme tähden on
hän hosuttu. Rangaistus on
hänen päällänsä, että meillä
rauha olisi ja hänen haavain-
sa kautta olemme me paran-
netut. “Niin, isä rakas,
kaikki on Jeesuksen kuole-
massa tehty taivaskelpoisiksi.
Kaikille on armo ja autuus
valmistettu.” Ja hän luki
taas:

Jumala oli Kristuksessa ja
sovitti maailman itsensä
kanssa, erkä lukenut heille
heidän syntejänsä, ja on so-
vintosaarnan säätänyt Poi-
kansa kautta. “Rakas isä,
huomaattehan, ettei yhtään
ole erotettu tahi suljettu ulos.
Kaikille kuuluu armo ja an-
teeksiantamus, elämä ja au-
tuus.” Hän luki vielä:
Meillä on lunastus Hänen ve-
rensä kautta, syntien anteek-
siantamus. “Meillä on lu-
nastus. Noihin sanoihin sisäl-
tyy paljon”, sanoi sairas.
“Niihin sisältyy meidän koko
autuutemme”, vakuutti An-
naliisa.

((Jät*.)

Kuuluuko laki
kristitylle?

• (Jatkoa)
KirJ. J.E.N.

Jos lain saarna otettaisiin
pois kristillisistä kirkoista, sai-
si syntinen liha vapauden ja
niin laittomuus pääsisi val-
taan. Eikä evankeliumin saar-
na löytäisi murskattuja sydä-
miä, vaan putoaisi elämän sa-
na kiviselle ja kalliopohjaisel-
le maaperälle. Myös uskovan
ihmisen sydän usein tarvitsee
lain murskaavia iskuja, sillä
mikäli hänessä on vielä vanha
Aatami, sikäli on hänen sydä-
mensä kova ja uskoton. Ilman
lain saarnaa olisi evankeliu-
min sana ihmiselle kompastus
ja hullutus, sillä lain virka on
iskeä itsevanhurskaan ja itse-
viisaan ihmisen sokeaksi, jotta
evankeliumi sitten tulisi hä-
nelle Jumalan viisaudeksi ja
valoksi. Joka päivä on usko-
van ihmisen kaduttava synte-
jänsä ja upotettava ja kuole-
tettava vanhaa Aatamia. Ka-
tumusta ei kuitenkaan vaiku-
ta Jumalan evankeliumi, vaan
yksistään Jumalan laki. Sillä
lain kautta tulee synnin tun-
to. Senvuoksi uskova ihminen
tarvitsee Jumalan lakia joka
päivä, eli yöt ja päivät, kuten
1. psalmin kirjoittaja sanoo.
Ilman terävää Jumalan lain
saarnaa uskova ihminen pian
vajoaisi kaikenkaltaiseen it-
sevalittuun jumalanpalveluk-
seen, niinkuin lukemattomille
on käynyt sentähden, ettei la-
ki ole enää saanut toimittaa
virkaansa seurakunnassa. Jos
ei laki ole alinomaisena varti-
janamme, niin kyllä pian läh-
demme pois Kristuksen luota
ja haalimme itsellemme opet-
tajia itsevanhurskauden kor-
vasyyhyymme.

Kristus ja apostolit saarna-
sivat usein lakia juuri opetus-
lapsille ja uskoville. Vuori-
saarnassa on lakia, jossa Kris-
tus osoittaa opetuslapsilleen,
mitä laki heiltä vaatii. Paava-
lin epistolat ovat niin täynnä
lakia, että niistä saarnattaes-
sa tuntuu toisinaan siltä, kuin
olisi parempi saarnata evanke-
liumeista, koska niissä on run-
saammasti evankeliumia. So-
vinnon kaavan allekirjoittajat,
jonka allekirjoitti 8,000 pappia
ja opettajaa, olivat raamatul-
lisella pohjalla opettaessaan,
että lailla on virkansa usko-
viinkin nähden. Samoin opet-
ti Luther esim. Galatalaiskir-
jeen 3: 23, 24 selityksessä.

Vanhaa Aatamia pidetään
kurissa ja pakotetaan ulko-
naiseen kuuliaisuuteen lain
uhkausten ja vaatimusten
kautta. Uskova ihminen tar-
vitsee lihansa himojen tähden
ei ainoastaan lain saarnaa ja
opetusta, vaan myös vielä u-
sein rangaistuksiakin. Mitä
uskovan ihmisen vanhaan Aa-
tamiin tulee, on sitä ajettava
ja ahdistettava lain miekalla
ja kovilla kurituksilla, niin-
kuin jumalattomia ihmisiä pi-
detään kurissa lain uhkausten
voimalla, sillä vanha Aatami
on kuin niskoitteleva aasi, jo-
ta on pidettävä kurissa läis-
kyvän ruoskan pelotuksilla.

Uskovassa ihmisessä ei van-
ha Aatami hallitse, mutta se
kuitenkin sotii uutta ihmistä
vastaan joka päivä. Se taiste-
lee* uskovassa aina siihen asti,
kunnes uskovan sielu eroaa
ruumiista ja menee taivaa-
seen. Vanha Aatami viekoite-
lee ja johtaa uskovaa syntiin
ja vastustaa uskovan ihmisen
uutta mieltä lakkaamatta.
Uskova ihminen käy itsessään
alinomaista taistelua, josta
Paavali kirjoittaa: “Sillä me
tiedämme, että laki on hen-
gellinen, mutta minä olen li-
hallinen, myyty synnin alai-
seksi. Sillä minä en tunne o-
makseni sitä, mitä teen; sillä
en toteuta sitä, mitä tahdon,
vaan mitä vihaan, sitä minä
teen. Mutta jos teen sitä, mitä
en tahdo, niin suostun lakiin

«Katso, uudeksi minä
teen kaikki...»
Maa, mi huokaat tuskain alla,
kerran koittaa hetkesi.
Silloin Herra voimallansa
kaiken saattaa uudeksi.
Kerran yltäs yö jo väistyy.
Uuden muodon silloin saat.
Veren kautta kerran luodaan
uudet taivaat, uudet maat.

Miksi alla ahdistusten
sielu, täällä huokailet?
Etkö muista: Sana antaa
vakuutukset tuhannet,
kuinka kerran varjot väistyy
loistaessa valon sen,
joka nytkin meille loistaa
uhrityössä Jeesuksen.

Golgatalla sinut, sielu,
uudeksi jo luotu on.
Kirouksen yltäs otti
Jeesus tuoden sovinnon.
Etkö yhdy riemulauluun,
kun jo vapaa olla saat?
Uskon silmin saat jo nähdä
uudet taivaat, uudet maat.

Liisa Vuorinen.

ja myönnän, että se on hyvä.
Niin en nyt enää minä sitä tee
vaan synti, joka minussa asuu.
Sillä minä tiedän, ettei minus-
sa, se on lihassani, asu mitään
hyvää. Tahtoa minulla kyllä
on, mutta voimaa hyvän to-
teuttamiseen ei; sillä hyvää,
jota tahdon, minä en tee, vaan
pahaa, jota en tahdo, sitä har-
joitan. Jos siis teen sitä, mitä
en tahdo, niin sitä en enää pa-
ne toimeen minä, vaan synti,
joka mnussa asuu. Niin huo-
maan siis itsessäni, joka tah-
don hyvää tehdä, sen lain, et-
tä paha on piintynyt minuun,
sillä sisällisen ihmiseni puo-
lesta minä ilolla yhdyn Juma-
lan lakiin, mutta jäsenissäni
minä näen toisen lain, joka
sotii mieleni lakia vastaan ja
vangitsee minut synnin lakiin,
joka jäsenissäni on.” Rm. 7.
Tässä taistelussa on uusi ihmi-
nen voitettava, jos uskova ha-
luaa pysyä Jumalan armon o-
sallisuudessa. Tässä taistelus-
sa on Hengellä kuoletettava
ruumiin teot ja liha ristiin-
naulittava himoineen ja ha-
luineen. Ristiinnaulitsemisen
toimittaa laki eikä evankeliu-
mi.

Tässä taistelussa käytetään
puolustus- ja hyökkäysaseita.
Puolustusaseet ovat uskon
kilpi, pelastuksen kypäri ja
vanhurskauden haar niska.
Niillä uskova ihminen puolus-
taa itseänsä perkeleen kavalia
juonia ja tulisia nuolia vas-
taan. Puolustusaseista tärkein
on Jumalan lain sanan miek-
ka. Sillä uskova lyö maahan
perkeleen palkkasoturin, van-
han Aatamin. On turha luulla,
että vanha Aatami voidaan
evankeliumin lupauksilla hou-
kutella

,
käyttääntymään sii-

vosti. Uusi ihminen ravitaan
ja vahvistetaan tätä taistelua
varten evankeliumin mannal-
la ja aseistetaan lain terävällä
ja kuolettavalla miekalla,
mutta vanhalle Aatamille ei
tarjota rahtuakaan eläväksite-
kevää evankeliumia, vaan
kuolettavia haavoja lain välk-
kyvällä miekalla. Niinkuin
Kristus ei tarjonnut perkeleel-
le evankeliumin sulosanomaa
eikä houkutellut häntä ian-
kaikkisen elämän lupauksilla,
vaan lain miekalla ajoi hänet
tiehensä, samoin uskova ihmi-
nen lain miekalla pitää van-
haa Aatamia kurissa ja kuo-
lettaa sitä.

111.
Uskova ihminen tulee lain

sanasta tuntemaan syntinsä ja
hyvien töittensä epätäydelli-
syyden.

On erheellistä luulla, että
laki on kuvastin vain uskotto-
malle ihmiselle. Lain virkaan
kuuluu kirkastaa uskovalle-
kin hänen syntisyyttään ja e-
pätäydellisyyttään, sillä evan-
keliumin virka ei ole synnin
paljastaminen, vaan synnin
peittäminen Jumalan edessä.
Jos uskovassa ei olisi syntiä,
niin ei hän enää Jumalan la-
kia tarvitisisi, mutta missä
synti on, siellä tarvitaan laki,
sillä laki on annettu synnin
tähden.

Jokapäiväinen katumus ja
parannus on Jumalan lapselle
tarpeen. Parannukseen kuu-
luu kaksi osaa: ensimmäinen,
että tunnemme syntimme ja
toinen, että uskomme syntim-
me anteeksi Kristuksen lunas-
tusveressä. Laki vaikuttaa
synnintunnon ja evankeliumi
uskon. Evankeliumin virka ei
ole synnin kirkastaminen, sil-
lä siinä tapauksessa ei enää o-
lisikaan ehdotonta lupauksen
sanaa, vaan sen virka on kir-
kastaa ristiinnaulittua Kris-
tusta syntien sovittajana. E-
vankeliumi kirkastaa synti-
syyttämme vain sikäli kuin
se osoittaa, miten suuri lunas-
tushinta oli maksettava ihmis-
kunnan syntien sovitukseksi.
Ja silloinkin se toimittaa vie-
rasta virkaa. Evankeliumi siis
todistaa synnistä vain seuraa-
vaan tapaan: Kristus maksoi
suuren lunastushinnan. Van-
hurskas Jumala vaatii suuren
lunastushinnan vain siltä, jon-
ka velka on suuri. Sentähden
meidän syntivelkamme oli
suuri. Sellainen ajatus, että e-
vankeliumi on voimallisempi
nuhdesaarna kuin Mooseksen
laki, on harhaanjohtava. Jos
evankeliumi niin saarnataan,
että siitä tuntee syntisyytensä
aivan kuin Mooseksen laista,
vieläpä voimakkaamminkin,
niin on kuin lääkäri, jokakaa-
taa kuolettavaan haavaan vä-
hän kirvelevää lääkettä ja sit-
ten jättää haavan sitomatta.

(Jatketaan)

Oikea suunta
Eräänä yönä maailmanso-

dan aikana muuan höyrylai-
va oli torpedoitu kaukana Ir-
lannin rannikolta. Pelastusve-
neet olivat täytetyt miehillä
ja ruokavaroilla sekä laske-
tut alas, ja kapteenin venee-
seen oli asetettu pieni koneki-
vääri puolustautumista var-
ten. Veneessä oli myös laivan
kompassi, ja kapteeni määrä-
si, että toisten veneitten oli
seurattava häntä, kun hän
ohjasi matkaa maata kohden.

Mutta myöhään aamulla
kapteeni alkoi epäillä, ettei
komppasi osoittanutkaan poh-
joista suuntaa. Hetken hän
oli aivan neuvoton, sitten hän
ymmärsi, että konekivääri
vaikutti kompassin neulaan.
Hän heti komensi, että ase
oli heitettävä mereen, ja sit-
ten he taas voivat jatkaa
matkaansa, joka vei heidät
maihin.

Kuinka paljon onkaan elä-
mässä sellaista, mikä vaikut-
taa niin omantunnon herk-
kään neulaan, ettei se enää
viittaakaan Jumalan sanan
totuuteen. Sellainen vaikutin
on esim. raha. Kuinka monta

kertaa se muiden hyötysyi-
den kera saakaan vedetyksi
omantunnon neulan tarkasta
totuuden seuraamisesta —.ja
kuinka monen se on siten
saanut kokonaan eksytetyksi
ja tuhon omaksi.

Luth. Witn.

TOINEN MAAILMA
Eräs tunnettu vapaa-ajat-

telija makasi kuolemaisil-
laan. Sairastuttuaan hän oli
sanonut, että hän aivan hy-
vin ymmärsi kuolevansa,
mutta että hän levollisesti
odotti sitä hetkeä, sillä kuo-
lemassa kaikki päättyy. Tä-
män jälkeen ei seuraisi mi-
tään elämää.

Kuolinpäivänään hän ma-
kasi useita tunteja tiedotto-
mana. Ei kukaan hänen omai-
sistaan uskonut saavansa
enää kuulla hänen ääntään.
Mutta äkkiä hän avasi sil-
mänsä, koetti nousta istu-
maan ja huudahti, samalla
kun hän selvästi näki jotain,
jota eivät muut nähneet:
“Siis on sittenkin elämä tä-
män jälkeen!” Sen sanottu-
aan hän vaipui takaisin pään-
aluselleen ja heitti henkensä.

Mitä tarkoitti tuo kuoleva
mies? Mitä mahtoikaan hän
nähdä siinä silmänräpäykses-
sä, jolloin hänen oli jättämi-
nen tämä katoavaisuuden
maailma? Mitä, sitä emme
voi sanoa. Mutta hänen sa-
noistaan selviää täysin, ettei-
vät hänen epäuskoiset aja-
tuksensa kuolemassa kestä-
neet, että esirippu, joka ian-
kaikkisen maailman ihmissil-
mältä kätkee, oli vedetty syr-
jään, niin että hän oli näh-
nyt haudan tuolla puolella-
kin olevan elämän.

Kuinka peloittavaa onkaan
astua iankaikkisuuteen ilman
Jumalaa, ilman toivoa ja, ku-
ten Raamattu sanoo, “kuolla
synneissään!”

Onnellinen sitävastoin se,
joka on uskonut Kristukseen
ja nukkuu hänessä! Hän elää,
vaikka onkin kuollut. Hän saa
katsella Lunastajaansa, johon
hän täällä uskoi ja jota ra-
kasti, vaikka ei häntä nähnyt.

Raam. Aik.

Tilatkaa Auttaja ystävillenne!
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Oletteko pysähtynyt ajattelemaan, miten
läheisesti elämämme tarvikkeet ovat tekemi-
sissä metsässä seisovien puitten kanssa? Talo
jossa asumme, pöytä jolta syömme, lehti jota
luemme, vieläpä kivihiilikin jota poltamme,
ne kaikki ovat lähtöisin metsän puusta. Kul-
taa pidetään kallisarvoisena, mutta elämän
tarpeissa on se halpaa puun rinnalla.
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