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Ota se nyt
Tohtori Stanton ei ollut ai-

noastaan taitava lääkäri,
vaan myöskin vakava kris-
titty, joka koetti aina poti-
lailleen puhua ijäisyystotuuk-
sia milloin vain siihen oli ti-
laisuutta. Kun hän kävi po-
tilaitaan tapaamassa niin hän
ei ainoastaan koettanut an-
taa heille ruumiillista apua,
vaan myöskin henkistä vir-
voitusta. Moni kuoleva sai-
ras oli kuullut hänen todis-
tavan Kristuksen rakkaudes-
ta, moni kärsivä sielu oli saa-
nut lohdutusta kuullessaan
hänen kertovan monia iha-
nia Jumalan lupauksia.

Erään kerran, niinkuin mo-
nasti jo aikaisemminkin, me-
ni hän tapaamaan vanhaa
Kalle Broomania, joka aikai-
semmin oli ollut hänen kus-
kinsa ja sentähden oli erityi-
sesti hänen sydämellään nyt
sairaana ollessaan. Monasti
oli hän jo aikaisemminkin pu-
hellut Kallelle ja hänen vai-
molleen heidän suhteestaan
kaikkivaltiaaseen Jumalaan,
mutta kaikesta päättäen hä-
nen sanansa olivat langen-
neet kovaan maahan.

Vanha Kalle kunnioitti en-
tistä isäntäänsä ja kuunteli
aina tarkkaavaisena mitä hä-
nellä oli sanottavana. Kuun-
nellessaan hän tosin myön-
teli vastaansanomatta tohto-
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rin puheelle, mutta kaikesta
huolimatta hän näytti pysy-
vän entisellä kannallaan. Hän
ei milloinkaan kääntänyt sa-
nojen kärkeä omaa sydäntän-
sä kohden.

Mielellänsä hän myönsi ole-
vansa syntinen ihminen, joka
tarvitsi Jumalan armoa. Vie-
läpä hän selitteli aikovansa
joskus tuonnempana vakavas-
ti etsiäkin Vapahtajaa. Mutta
oli selvää, että hän aikoi
työntää ratkaisun niin kau-
as tulevaisuuteen kuin mah-
dollista. Hän tahtoi tulla pe-
lastetuksi ja päästä taivaa-
seen, mutta ainoastaan sen-
tähden, että hän pelkäsi hel-
vettiä ja tulevaa rangaistus-
ta. Ratkaisuhetken hän kui-
tenkin aina työnsi “otollisem-
paan aikaan”.

Vanha Kalle-raukka ja mi-
ten monta hänen kaltaistaan
täällä maailmassa onkaan!

Nyt tunsi Kalle itsensä
ruumiillisesti hyvin heikoksi
ja sairaaksi; hän oli nimit-
täin saanut keuhkotulehduk-
sen. Hänen elämänsä ei kui-
tenkaan ollut vaarassa, sillä
tohtori arveli, että sopivalla
hoidolla hän piankin paranisi.
Paraikaa hän teki Kallelle
muutamia kysymyksiä, antoi
hänelle kehoituksen sanoja
ja lupasi kirjoittaa sopivia
lääkkeitä. Hän aikoi juuri sa-
noa hyvästit, kun Kallen vai-
mo kysäsi:

“Milloinka Kallen sitten
täytyy lääkettä ottaa?”

“Senkin kirjoitan minä re-
septiin” sanoi tohtori. Mutta
samalla hänen ajatuksiinsa
tuli jotain, hän kääntyi ta-
kaisin huoneeseen ja ystäväl-
lisesti hymyillen hän sanoi
sairaalle:

“Tosiaankin, Kalle, ethän
sinä ole kovinkaan sairas; en-
köhän sanokin, että saat ru-
veta nauttimaan lääkkeitä
kuukauden kuluttua tästä
päivästä.” *

“Kuu kauden kuluttua”,
huudahtivat molemmat avio-
puolisot yhteen ääneen.

“Niin, miksipä ei, tai onko
se liian hätäisesti?”

“Hätäisesti? Minähän voin
jo silloin olla kuollut”, puhui
Kalle.

“Se voi kyllä olla mahdollis-
ta, mutta sinunhan on otetta-
va huomioon, ettet ole ollen-
kaan vaarallisesti sairas. Jos
tahdot, niin voithan aloittaa
jo viikonkin kuluttua.”

“Mutta mitä tohtori oikeas-
taan tarkoittaa ?” soperteli
Kalle hyvin hämmentyneenä.
“Enhän voi tietää eläväni
viikkoakaan.”

“Voihan olla ettet elä viik-
koa, mutta kaikesta päättäen
on se hyvin mahdollista ja
jos oikein ajattelet, niin on-
han sinulla lääke kotona. Jos
tulet paljon huonommaksi,
niin voithan sitä silloin ottaa,
ei se pullossa pahene.”

“Mutta minähän voin kuol-
la jo huomiseksi”, intti Kalle
itsepäisesti. “Minä toivon et-
tei tohtori suutu, eikä pidä
minua kiittämättömänä, sillä
olenhan saanut niin kovin
paljon hyvää teiltä. Mutta
katsokaas, tohtori, en tahdo
tulla huonommaksi, jos muu-
toin voin suoriutua. Eihän
lääke pullosta käsin voi mi-
nua ollenkaan auttaa. Minus-
ta tuntuu, anteeksi että
sanon, aivan järjettömäl-
tä työntää tuonnemmaksi
lääkkeen nauttimista.”

“No, silloin sinä sitten eh-
dottaisit lääkkeen ottoa?”

“Niin, minä ajattelin, että
minun täytyy aloittaa jo tä-
nään, heti kun lääke on val-
mistettu. Niinhän tohtori ta-
vallisesti määrääkin.”

“Niin tosiaankin, tee siten,
sitte Kalle-vanhus”, sanoi
tohtori Stanton ystävällises-
ti. “Minä ainoastaan tahdoin
näyttää miten väärin sinä vii-
sastelet, kun päivä päivältä
työnnät luotasi sen lääkkeen,
mitä tuo suurin Lääkäri si-
nulle tarjoaa ja kaikille syn-
nin saastuttamille. Ajattelep-
pa miten kauan olet jo kiel-
täytynyt omistamasta sitä,
mitä hän rahatta ja hinnatta
sinulle tarjoaa. Sinä häm-
mästyit kovin, kun ehdotin,
että aloitat lääkkeiden naut-
timisen vasta tuonnempana,
ja hämmästykset oli myös oi-
keutettua. Mutta tästä huo-
limatta olet vuosi vuodelta
työntänyt luotasi Jeesuksen
Kristuksen sovinto veren,
vaikka Jumala ei ole milloin-

kaan vakuuttanut saapuvan-
sa kuukautena tai huomis-
päivänä. Olethan kuullut hä-
nen äänensä: “Tänä päivänä
jos te kuulette minun ääne-
ni, niin älkää paaduttako tei-
dän sydäntänne”. Ei ole hän
milloinkaan vakuuttanut, että
huomispäivä on otollinen päi-
vä, vaan: “Nyt on otollinen
aika, nyt on autuuden päivä”.
Ja kuitenkin on sielusi au-
tuus paljon tärkeämpi kuin
ruumiisi terveys. Sinulla on
lääke käsillä, mutta käyt-
tääkseni omia sanojasi, se ei
mitään hyödytä niinkauan
kuin se on pullossa käyttä-
mättömänä. Etkö huomaa,
miten tyhmää on työntää
huomiseksi autuuden asiaa.
Älä hyvä Kalle enää vastus-
tele, vaan omista jo tänään
autuutesi ja iloitse syntein
anteeksiannosta sovintoveres-
sä.”

Vanhan Kallen silmät uivat
kyyneleissä, kun hän puristi
entisen isäntänsä kättä.

“Tohtori osaa niin yksin-
kertaisesti ja selvästi puhua
asioista”, huomautti hän vai-
molleen, tohtorin mentyä.
“Uskon tosiaankin hänen ole-
van oikeassa. Ihme ja kum-
ma, etten tuotakaan ennen
ole huomannut. Ennen kuin
menet lääkettä noutamaan
niin annaippa minulle Siionin
Kannel tuolta hyllyltä ja kos-
ka minä itse olen huono lau-
lamaan, niin emmekö laula
yhdessä sitä laulua, jonka
viimeinen värsy kuuluu: “Jos
elän, kuolen, Autuas olen
Kautta, O Jeesus ansiosi!
Syntin on sinun, Autuutes
minun: Oi ääretöntä au-
tuuttani ! Täällä on heikko
lauleloni, Siellä on soipa soit-
teloni. Sointuvin äänin, Ker-
kein kielin Kiittelen siellä
Jeesustani.”

Me uskomme, että tohtorin
käynti jätti Kallen sydämeen
hyvän siemenen. Pääasia on
kuitenkin se, että juuri si-
nullakin on lääke kaikkea
syntiä, sairautta, kuolemaa
ja helvettiä vastaan. Eihän
se vain ole käyttämättä, tai
tulevien päivien varalle sääs-
tetty? Oletko jo tänään au-
tuutesi omistuksessa?

Ylösnousemus
Lähetyssaarnaaja Moffat

kertoo, että hän oli kerran
puhelulla afrikalaisen kunin-
kaan Makaban luona, jolloin
olivat saapuvilla myöskin
kuninkaan sotapäälliköt ja
neuvonantajat.

“Ilmoitin kuninkaalle, että
halusin puhua hänelle Juma-
lan sanaa.”

Hän antoi luvan siihen.
Puheeni aikana kiintyi hänen
huomionsa erityisesti siihen,
että tulin usein maininneek-
si ylösnousemisesta.

“Mitä se sana merkitsee?”
uteli hän, “tarkoitatteko to-
dellakin sitä, että kuolleet
kuolleet ihan totta nouse-
vat ylös? Nouseeko isä-vai-
najanikin haudastaan ylös?”

“Aivan niin. Isänne on
nouseva ylös.”

“Nousevatko kaikki nekin,
jotka ovat sodissa kaatu-
neet!”

“Kyllä, kaikki nekin!”
“Nousevatko kaikki minun

vihollisenikin, jotka minä
olen tappanut tai tapatta-
nut?”

“Kyllä, kaikkien on kerran
herättävä kuolleista ja astut-
tava Jumalan kasvojen
eteen.”

Tarkasteltuaan hetkisen
vaieten minua, kääntyi hän
seurueensa puoleen sanoen:
“Kuulkaa te urhoolliset ja
viisaat mieheni! Onko teistä
kukaan ennen kuullut tällais-
ta uutista?”
• Sen jälkeen kääntyi kunin-
gas käsi sydämellään minun
puoleeni puhellen:

“Isä, minä pidän sinusta.
Sinun läsnäolosi on valkaissut
sydämeni maitovalkeaksi. Si-
nun suusi puheet ovat suloi-
set kuin hunaja. Mutta
puhe ylösnousemisesta on lii-
an suurta kuullaksemme. Mi-
nä en halua enää kuulla ylös-
nousemisesta. Kuolleet eivät
voi nousta ylös eivätkä ne
saa nousta ylös”. “Kuinka”,
sanoin puolestani, “kuinka
niin viisas mies, kuin Te olet-
te, saattaa luotansa työntää
pois totuuden ja kääntyä pois
viisaudesta ? Sanokaa, ystä-
väni, miksikä sitten minä en
saisi puhua ylösnousemises-
ta?”

Kuningas kohosi suoraksi,
ojennellen taisteluun tottu-
nutta käsivarttaan aivan
kuin keihästä heittäessään,
puhui:

“Minä olen tappanut satoja
ne eivät saa nousta ylös!”

Kuningas Makaban vastaus
selittää, minkätähden kristit-
tyjenkin joukossa on paljon
sellaisia, jotka kieltävät ylös-
nousemisen ja iankaikkisen
elämän. Ylösnousemisen to-
tuutta ei tahdota uskoa, sillä
se pelottaa.

PORT ARTHURIN
SEURAKUNNAN
TOIMINTAA
Nolalu:

Alkaen heinäkuun 5 p. pi-
detään rippikoulua Nolalun
kirkossa joka päivä sillä vii-
kolla klo 9 ap. klo 3:meen ip.
Rippi lasten tulee käydä joka
päivä. Päästöjuhla on heinäk.
11 p. klo 2 ip.
Kastettu:

Irene Savonniemi, Yrjö
Jaakko ja h.v. Hulda Maria
(o.s. Pietari) Savonniemen
tytär, syntynyt heinäk. 9 p.
1933, Nipigonissa, kastettiin
kotona kesäk. 8 p. kristinopin
pääkappalei 11 e n opetuksen
jälkeen. Kummit ovat Urho
ja Lempi Töykkälä.

Etvi Aarne Savonniemi,
Yrjö ja Maria Savonniemen
poika, syntynyt tammik. 3 p.
1941, Nipigonissa, kastettiin
kotona kesäk. 8 p. Kummit
ovat Ivar ja Aino Lellava.

Arleen Ann Suni, Allan ll-
mar ja h.v. Saara Emelia
(o.s. Pelo) Sunin lapsi, syn-
tynyt helmik. 4 p. 1948 Port
Arthurissa, saatettiin pyhän
kasteen liittoon kotonaan 98
Elm St. kesäk. 12- p. Kummit
olivat Reginald ja Ellen Tre-
leaven, Ellen ja Mayme Taka-
lo.
Vihitty:

Frans Henrick Koskinen,
Ware Townshipistä, ja Lillian
Emily Borg, Grand Prairie,
Alta., vihittiin pyhään avio-
liittoon pappilassa kesäk. 12
p. Todistajat olivat Jack ja
Helen Kivijärvi.

Allan Richard Koski ja El-
len Margaret Setälä, molem-
mat Port Arthurista, vihit-
tiin pyhään avioliittoon pap-
pilassa kesäk. 12 p. Todista-
jat olivat Veikko Palm ja
Kathleen Setälä.
Haudattu:

Nestor Heikfors, S. Gillies,
kuoli Fort Williamin sairaa-
lassa kesäk. 8 p. ja haudat-

tiin Port Arthurin hautaus-
maahan kesäk. 11 p. Vainaja
on asunut näillä seuduilla 25
viimeistä vuotta. Häntä jäi
kaipaamaan 3 poikaa ja tytär
Suomessa, ja veljen poika
Clevelandissa, Ohio.

—R. W. Heikkinen.

FORT WILLIAMIN
SEURAKUNNAN
TOIMINTAA
Kastettu:

Kenneth George Kantola,
George Edward ja h.v. Es-
ther Elizabeth (o.s. Junnila)
Kantolan lapsi, syntynyt huh-
tikuun 24 p. 1948, Port Art-
hurissa, kastettiin kesäkuun
8 p. Kummit ovat John ja Ir-
ja Einarson.

Nancy Mary Ahola, Wil-
<mar John ja h.v. Helen Mary
(o.s. Rantala) Aholan lapsi,
syntynyt kesäkuun 29 p.

AUTTAJA TORSTAINA HEINÄK. 1 P. 1948

Onnittelut äidiltä lapsille hääpäivänä
Usko, toivo, rakkaus nämä kolme sanaa,
On monta kertaa kalliimmat lakituvan valaa.
Siksi pyydän, lapseni, muistakaa tarkoin näitä
Ja karttakaa aina kodissanne vihan puuskapäitä.
Lapseni, pyydän teitä kuuntelemaan vähän,
Ettei tämä ilon aika jäis ainoastaan tähän.
Matkalla joskus synkät pilvet teitä vastaan kulkee,
Silloinkin voi tyytyväisnä Herralle sydämensä sulkee.
Lapseni, muistakaa aina taivaallista Isää,
Että ette menettelis Häntä vastaan väärin missään.
Anteeksiantamuksen pyhä laki
Olkoon teillä selvänä kummallaki.
Lapseni, muistakaa, että maailma on kavala ja viekas,
Sillä sen tiellä aina kulkee vihollinen rietas.
Muistakaa ottaa kotiinne Hän yksin aina vastaan,
Joka teille siunaa onnen taivaasta ainoastaan.
Maallisen kodin siunauksen tahdon teille antaa,
Rukoushetkinä herttaisina Herran eteen kantaa.
Hän on Luoja taivainen, joka siunauksen antaa,
Kun muistatte vain aina huolenne Hälle kantaa.

Kirjoittanut Mildredille ja Williamille
Mary Waltan«n.

1945, Salmon Arm, British
Columbia, kastettiin kesäk.
9 p. Kummit ovat mr ja mrs
Joe Nelson.
Vihitty:

Impi Maria Karjalainen ja
Toivo John Rinne, vihittiin
pyhään avioliittoon kesäk. 11
p. Lapissa. Todistajat olivat
Sylvia Karjalainen ja Risto
Ranta.

—O. E. Aho, pastori.

SUOMESSA
hoitaa kaikkia siirtolaisten

asioita allekirjoittanut.
Kääntykää luottamuksella

puoleeni.

JUHO SALOKANNEL
Hämeentie 36 B 36
HELSINKI, SUOMI

Syvällä surulla ja kaipauksella ilmoitamme, että
rakas vaimoni ja äiti

EVA LAHTI
kuoli kotonaan Chathamissa, Mich. kesäkuun 13 p. 1948
sairastettuaan 9 kuukautta canceriä. Hän oli syntynyt
Suomessa Ikaalisissa, Korvelahden kylässä, Turun ja Po-
rin läänissä syyskuun 11 p. 1879 ja haudattiin Sion Lu-
theran seurakunnan suomalaisesta kirkosta Chathamis-
sa kesäk. 17 p. 1948. Häntä jäi kaipaamaan miehensä
Henry, kaksi poikaa: Arne Marquettessa ja Charles Cha-
thamissa; yksi tytär, mrs Linda Salo Ebenissä, kaksi si-
sarta, mrs Alvina Kannisto ja mrs Mary Haapamäki
Suomessa, veli Oiva Murto Maynardissa, Mass., 8 lasten
lasta sekä runsaslukuinen tuttavapiiri.

Autuas sielu,
Tuskasi on laannut,
Taivahan rauhan
Nyt sä olet saanut.
Murheet jo maiset
Haihtuneet on suita.
Ystävä kulta,
Hyvästi hetkeksi.

Sydämelliset kiitoksemme ystäville ja omaisille
kauniista kukkapaljoudesta sekä osanotosta suruumme.
Kiitos pastori A. L. Mäelle lohduttavasta puheestaan.
Kiitos kaikille, jotka kävivät vainajaa katsomassa hänen
sairautensa aikana sekä kantajille ja naisille hyvästä
kahvitarjoilupalveluksesta. Rakkautenne säilyy aina
kauniina muistossamme.

MIEHESI HENRY JA LAPSET

Täten saamme surulla ja kaipauksella ilmoittaa, että
elämän ja kuoleman Herra hyväksi näki pois kutsua
puolison ja äidin

HILMA JOHNSONIN
(o.s. Haikola)

joka pitemmän aikaa sairastettuaan halvausta kuoli us-
kossa Vapahtajaansa kesäkuun 16 p. 1948 Moose Laken
Community sairaalassa ollen kuollessaan 49 v. 3 kk. ja
15 päivän ikäinen.

Lähinnä häntä jäi kaipaamaan puoliso Henry J.
Johnson, 3 lasta, 1 tytär Beatrice Mable, Kettle River,
Minn.; 2 poikaa, joista Donald Raymond on Chicagossa,
111. jaEinar Henry Fort Claytonissa, Panama Canal; 7 si-
sarta: mrs Arthur Ammala, mrs Anselm Ammala, jotka
perheineen asuvat East Lake, Minn, mrs Arthur Wäisä-
nen perheensä kanssa Arthydessa, Minn., mrs Eino Nie-
mi perheensä kanssa Kettle River, Minn., mrs Emil Lei-
no, mrs Theodore Konu ja mrs Ruth Sarvela, jotka kaik-
ki asuvat perheineen Moose Lakessa, Minn.; 3 veljeä,
John Haikola, Moose Lake; Charles Haikola, Sioux City,
lowa, ja Edward Haikola, Washingtonin valtiossa. Myös
paljon muita sukulaisia täällä ja Suomessa.

Täält’ autuaasti kuolla Hartaasti halajan,
Herrani luona olla, Ilossa taivahan,
Johonka sielu täältä, Jos vaan se uskossa
Eroopi murheen säältä, On viimein tuleva.
Myös ruumis joka maahan Ajaksi kätketään,
Nouseepi kunniahan Ja uuteen elämään.
Heleä ääni Herran Herättää haudoista
Ne ruumiit, jotka kerran Hän päästi vaivoista.

Pyydämme sydämellisesti kiittää kaikkia vanhan
kontrin ja myös Kalevalan seurakunnan jäseniä, jotka
ottivat osaa meidän suruumme vainajan sairastuksen ja
kuoleman aikana ja kaikesta siitä suuresta palvelukses-
ta, jota he antoivat hautauksen aikana. Kiitämme myös
kaikkia sukulaisia. Myös kiitämme pastori E. P. Lampe-
laa siitä lohduttavasta puheesta ja N. C. Petersiä, joka
toimi urkurina. Kaunis kiitos myös kukista, joilla kau-
nistitte vainajan haudan.

PUOLISO. HENRY J. JOHNSON
Lapset: Beatrice Mable, Donald Raymond

ja Einar Henry
Kettle River, Minn.
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