
Ovat maailmassa,
mutta eivät ole
maailmasta

Kuka on sellainen ihminen
johon otsikkomme sanat voi-
daan sovelluttaa ? Sellainene
on uskovainen ihminen, au-
tuas Jumalan lapsi. Miksi hän
ei ole maailmasta, vaikka
elää, asuu ja toimii täällä
maailmassa? Tähän Jumalan
Hengen armollisella avulla
koetamme seuraavassa etsiä
vastauksen.

Ihminen on taivaassa asu-
van Jumalan luoma, hän on
taivaasta tulleen Jeesuksen
lunastama, ja hän on taivaas-
ta lähetetyn Pyhän Hengen
uskoon johdattama. Näissä
puitteissa kirjoitti apostoli
Paavali filippiläisille seuraa-
vat sanat: “Mutta meillä on
yhdyskuntamme taivaissa, ja
sieltä me myös odotamme
Herraa Jeesusta Kristusta
vapahtajaksi.” Filip. 3: 20.
Kun nyt Jumalan lapsen ‘al-
kujuuret’ ovat taivaasta, niin
onhan silloin selvää, että hän
psalmistan kanssa “rakastaa
Herran lakia ja mietiskelee
hänen lakiansa päivät ja
yöt.” Ps. 1: 2. Ajatukset pu-
keutuvat sanoiksi ja silloin
hän puhuu taivaallisia. Jou-
tuessaan saatanan kanssa
taistelun tuoksinaan, hän voi-
tonvarmana huudahtaa, “Sil-
lä minä olen varma siitä, et-
tei kuolema eikä elämä, ei en-
kelit eikä henkivallat, eikä
nykyiset eikä tulevaiset, ei
voimat, ei korkeus eikä sy-
vyys, eikä mikään muu luotu
voi meitä eroittaa Jumalan
rakkaudesta, joka on Kristuk-
sessa Jeesuksessa, meidän
Herrassamme.” Room. 8: 38-
39. Pyhän Hengen synnyttä-
mä usko panee kristityn pu-
humaan taivaan asioista,
kaikkia mikä koskee hänen
vaellustaan täällä alhaalla, ja
sanomatonta autuuttaan siel-
lä ylhäällä Isän luona. “Minä
uskon, sentähden minä pu-
hun; mutta minä paljon vai-
vataan.” Ps. 116: 10.

Kristitty ihminen myös us-
kon voimasta toimii Jumalan
valtakunnan asioissa. Sinä
uskova seurakunnan jäsen
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tiedät mikä on se voima, joka
panee sinut liikkeelle. Kun it-
se olet saanut maistaa Her-
ran suloisuutta, soisit tois-
tenkin kokevan samaa. Kaik-
ki ne askeleesi, kättesi työt,
aikasi, vaivasi ja rahasi uh-
raukset teet ilomielellä, toi-
vossa, että Herran työ me-
nestyisi, ja että edes joku-
kaan tulisi uskoon ja pelas-
tuisi tulevasta vihasta mikä
maan piiriä kohtaa. Jumalan
lapsi on siis muukalainen
täällä maailmassa, hänen py-
syvä kotinsa on taivaassa, jo-
hon hän huokaa pääsevänsä
täältä ajan vaivoista. Kallis
lukijani! Varmaan ymmärrät
miksi siis Jumalan lapsi ei
ole maailmasta, vaikka asuu
maailmassa.

* ♦ *

Jumalan lapsi on täällä
maailmassa, hän asuu sangen
vaarallisella alueella. Täällä
perkele käy ympäri kiljuvan
jalopeuran tavoin, minkä
kanssa kristitty on ollut so-
dassa lankeemuksen päivästä
alkaen. Monen uskovan se on
saaliikseen saanut, moni on
“synnin petoksen kautta paa-
tunut”, moni on “Hengessä
alkanut, mutta lopettanut li-
hassa”. Moni tänä aikanakin
viruu verissään taistelutante-
reella vihollisen raiskaamana.
Toiset saavat armon vielä
nousta, mutta toiset eivät
nouse, monesta Jeesuksen
omasta on tullut kadotuksen
lapsi.

Heikko Herran oma. Sinä
vapiset ajatellessasi niitä mo-
nia vaaroja, jotka täällä mei-
tä ympäröivät, niitä monia
kiusauksia, jotka meitä koh-
taavat, niitä monia lankee-
muksia, joihin olemme sortu-
neet. Sanot, oi, en pääse pe-
rille ; en pysy uskossa loppuun
asti. Niin, omilla voimillam-
me emme kestäkään, itseem-
me luottaessamme emme pe-
rille pääse. Jumalan olkoon
kiitos, meillä on väkevä Ju-
malan sana. Jeesus sanoo
tekstissämme, “minä olen an-
tanut heille sanasi”. Samassa
luvussa (6 v.) hän sanoo, että
“he ovat ottaneet sanastasi
vaarin”. Tällä sanan aseella
ovat lukemattomat voitta-
neet, sillä, “Yksi sana hänen
kantaa”. Ilmestyskirjassa sa-
notaan pyhien voittaneen
“Karitsan veren ja todistuk-
sen sanan kautta”. Käytä ys-
tävä tätä Hengen miekkaa
ahkerasti, silloin saat olla

turvallisella mielellä kaiken
täällä kaatuessakin.

Juudas ei ollut Herralle, ei-
kä hänen sanalleen loppuun
asti uskollinen, siksi hän sor-
tui perkeleen paulaan, siksi
hänestä tuli kadotuksen lapsi.
Samat vaarat uhkaavat mei-
täkin, siksi on valvottava, et-
tei vihollinen “saisi meitä vie-
tellä epäuskoon, epäilyksiin
ja muihin suuriin synteihin”,
ja viimein helvetin kadotuk-
seen. Jumala sanansa kautta
varjelee omiansa joutumasta
pahalle tielle. Se on se pai-
mensauva, jolla Hyvä Pai-
men laumaansa ohjaa, ettei
se menisi vääränopin poluille,
joilla kadotuksen sudet vaa-
nivat. Sillä sanalla hän myös
pyhittää meitä. Kun sanasta
eletään, niin siitä myös opi-
taan, mikä on Isän tahdon
mukaista ja mikä ei. Maail-
ma ja sen väärä elämän tapa
tulee hyljätyksi sanan voi-
malla. Valhe, riita ja eripu-
raisuus nähdään sanasta syn-
niksi, jota kristittyinä pyy-
dämme kavahtaa. Jeesus ru-
koilee Isää, että “hänen
omansa yhtä olisivat niinkuin
hän ja Isä ovat yhtä”. Tar-
koitus on se, että oikein us-
kovat pitäisivät Hengen yh-
teyttä rauhan yhdyssiteellä,
eivätkä tekisi mitättömistä
asioista riitakysymyksiä ja
niiden kautta hajoittaisi Her-
ran laumaa. Vääräoppiset
usein vetoavat noihin Jeesuk-
sen sanoihin, koettaessaan
saada kaikki eriuskolaiset yh-
teen leiriin. Mekin tietysti sy-
dämestämme soisimme, että
esim. suomalaiset olisivat
kaikki yhdessä kirkkokunnas-
sa täällä Amerikassa. Olisi-
han siinä voimaa ja olisihan
se niin kaunista. Puolestam-
me olemme valmiit tuollai-
seen yhtymiseen milloin vaan,
kun se yhtyminen vain ta-
pahtuu sanan pohjalla. Jos ei
sanan alle alistuta sen kai-
kissa kohdissa, ei sellaisesta
yhtymisestä ole mitään hyö-
tyä. Hyötyy siitä kyllä sielu-
jemme verivihollinen perkele,
kun saa uskovaiset yhdente-
kevälle kannalle oppiin näh-
den. Joku on sanonut, “ei per-
kele sillä väliä pidä, jos se
saa kanssaan kadotukseen ih-
misen riihi vaatteissa tai ka-
hisevassa silkissä”, pääasia-
na vain on sillä se, että saa
kadotukseen paljon väkeä.

Monasti toivomme, että
Jumala ottaisi meidät pois
tästä pahasta maailmasta.
Jeesus on tekstissämme asi-
asta toista mieltä. Hän sa-
noo: “En rukoile, että ottai-
sit heidät pois maailmasta,
vaan että varjelisit heidät
pahasta”. Herra on antanut
omillensa suuren tehtävän
täällä. Hän sanoi opetuslap-
silleen: “Te olette maan suo-
la, Te olette maailman val-
keus”. Jos kaikki uskovaiset
temmattaisiin pois täältä
maailmasta, vietäisiin kärsi-
myksistä taivaan rauhaan,
niin kuka silloin sanoisi epä-
uskoiselle sen kirvelevän to-
tuuden, “Jolla Jumalan Poika
on, hänellä on elämä, jolla ei
ole Jumalan poikaa, ei hänel-
lä ole elämää, vaan Jumalan
viha pysyy hänen päällään”.
Jos ei yhtään uskovaista olisi
maailmassa, kuka silloin syn-
tihädässä olevaa lohduttaisi,
kuka silloin kärsimyksiin jou-
tuneelle sanoisi, “Tämän ny-
kyisen ajan vaivat ei ole mi-
tään sen kunnian rinnalla
kuin meille ilmoitetaan”. On
siis varma, että heikoimman-
kin uskovaisen maailmassa
ololla on tarkoituksensa. Ai-
kanaan Jumala aina itsekun-
kin korjaa pois parempaan
elämään, ja antaa hänelle pe-
rintöosan pyhitettyjen jou-
kossa.

Herra, pyhitä meitä totuu-
dessa; sinun sanasi on to-
tuus! Amen.

M. W.

Nuori suntio
Taivas oli kirkkaansininen.

Aurinkomuori hymyili paras-
ta hymyään ja puhalteli sil-
miltään veikeästi kisailevia
poutapilvi-poikia. Ne näet es-
tivät sen näkemästä, mitä
parhaillaan tapahtui Hirvi-
harjun harjanteilla.

Hirviharjun jyrkkä rinne
putosi suoraan Loihtujärven
aaltoihin. Toinen rinne, joka
oli Kaarelan taloon päin, oli
loivempi, ja sitä myöten nyt
nousi vaivalloisesti Kaarelan
Rusko-hevonen. Sen rattailla
oli mahtava pino penkkejä.
Isäntä, Kaisa ja Matti työn-
sivät takaa avuksi, minkä
jaksoivat. Ja päästiinhän lo-
pulta perille, vaikka lujalle se
otti.

Oli juhannusaatto. Seuraa-
vana päivänä olisi Haukka-
vuorella e v a n keliumijuhla.
Monen vuoden aikana oli sii-
hen totuttu. Laajalti ympä-
ristöstä tuli aina juhannuk-
sena väkeä sinne.

Ja nyt valmisteltiin juhlaa.
Kaksi koivua muodosti kau-
niin juhlaportin. Sen läpi
penkkikuorma ajoi harjun ta-
saiselle laelle. Kokkoa varten
oli jo koottu valtaisa oksa-
röykkiö. Sopivan matkan
päähän siitä sijoitettiin pen-
kit. Illalla pidettäisiin oman
kylän keskuudessa jo seurat.
Rovasti-setäkin, joka oli to-
tuttu näkemään juhlapuhu-
jana, oli jo saapunut.

Illalla, kun juhannuksen
yötön yö oli hiipimässä päi-
vän jatkoksi, alkoi Haukka-
harjun kokkotuli loistaa. Si-
niristilippu vipatti lempeässä
tuulessa. Illan hiljaisuuteen
kaikuivat virsien ja laulujen
kiitossävelet. Lasten kirk-
kaat äänet erottuivat aikuis-
ten matalammista. Hekin sai-
vat tänä iltana olla ylhäällä
yhtä kauan kuin vanhemmat-
kin. Illan jatkuessa usean
kohdalla luonto voitti ja mo-
ni pehmeä poski painui äidin
rintaa vasten ja kevyt hengi-
tys kertoi pienen taivaantai-
men nukkuvan.

Mutta Mattia ei nukutta-
nut. Hän oli täksi illaksi saa-
nut hoitaakseen luottamus-
toimen, ja se piti virkeänä.
Hänen oli määrä olla koleh-
tia kantamassa. Tarkkaavai-
sesti Matti kuunteli, kuinka
rovasti-setä puhui valon kan-
sasta, joka kokoontuessaan
kokkotulen ympärille samalla
tahtoi tulla taivaisen valon
piiriin. Tuli heidän keskellään
oli kuva tulesta, jota heidät

oli kutsuttu levittämään
maan päälle. Niinkuin tämä
kokkotuli näkyi kauas, niin
tulee heidän kaikkien loistaa
voimak k a a s t i valaisevina
Kristus-lamppuina. Kun Mat-
ti puheen päätyttyä isän hat-
tu kädessään kulki ihmisen
luota toisen luo, oli moni nä-
kevinään edessään tuollaisen
Kristus-lampun; niin kimal-
televina loistivat hänen sil-
mänsä tulen valossa.

Erite Kaarelasta vähän
kauempana asuva isäntä sa-
no: Matille:

—Aikaisinpa sinä olet as-
tunut kirkon palvelukseen,
kun nyt jo suntiona toimit.
ML;ä sinun nimesi onkaan?

Matti Kaarela. Nimi
Kaarela kertoo, että olen
Kaarelasta kotoisin ja isän
poika. Matti-nimi kertoo, et-
tä olen kastettu ja kasteessa
otettu Jumalan lapseksi.

Siinäpä vastaus, johon
ei voi mitään lisätä, tuumi äs-
keinen kyselijä. Jatka sinä
vain yhtä rohkeasti elämää-
si Jumalan lapsena ja kerran
voit olla pakanamaillakin
evankeliumin valoa levittä-
mässä. Jumala sinua siunat-
koon !

Ja rovasti-setä jatkoi sii-
hen:

Ei tarvitse olla tällainen
harmaahapsinen vanhus voi-
dakseen Kristusta palvella.
Kolehdin kantajanakin sinä,
Matti, olet Kristuksen valon
levittäjä.

Kotona ennen iltarukousta
sanoi Matti äidille:

En minä ymmärtänyt,
että voisi kolehtia kantamalla
tehdä lähetystyötä.

Jokainen työ, jonka teet
Jeesuksen nimessä, on lähe-
tystyötä. Se todistaa ihmisil-
le. että olet Jeesuksen oma.
Sinä voit sillä tavalla olla pie-
nenä Kristus-lamppuna.

LastenLehdessä.

Ristin juurella
Mä turvaisan paikan tiedän,
se Jeesuksen risti on.
Jos muualla harhaileisin
öisin orpo ja onneton.

Jos milloin mulla on hätä,
käyn kiireesti ristin luo.
Mun armahtajani suuri
aina avun tuskihin tuo.

Sylin avatun ristillä näen,
johon syntiset suljettu on.
Siellä Jumalan karitsa puh-

das
käy eestämme kuolohon.

Sanan ihanan siellä kuulen:
“Se on täytetty” lausuu Hän.
Tämä kuolema maailmalle
nyt tarjoopi elämän.

Kun maailman myrskyt pau-
haa,

on ristillä tyyntä vain.
Siellä köyhä syntinen suurin
on ihminen onnekkain.

Siellä paranee syntien haa-
vat,

jotka maailma iskenyt on.
Siellä kuivuu kyyneleet kar-

vaat
kellä elo on lohduton.

Oi siunattu ristin Herra,
kun velkani maksanut oot.
Nyt syntien syytteet synkät
ikipäiviksi rauetkoot.

Juho Salokannel.

Komut eivät pidä
Suomen uudesta
hallituksesta

Kommunist i s e n puolueen
pää-äänenkannattajan Työ-
kansan Sanomien arvostelu
uudesta hallituksesta ja sen
ohjelmasta on seuraava:

“Ensimmäinen vaikutelma
tuosta ohjelmasta on se, että
siinä ylimalkisesti luvataan
kaikkea kaikille, minkä tai-
don Hitler aikoinaan hallitsi
huomattavasti paremmin. Tä-
mä ylimalkainen suurieleinen
lupailu varmasti onkin ohjel-
man luonteenomaisimpia piir-
teitä. Jos otetaan vertauskoh-
daksi esim. kolmen suurim-
man eduskuntaryhmän yh-
teistyösopimus vuodelta 1945,
joka muodosti pohjan sitä
seuranneiden hallitusten oh-
jelmille, niin voidaan empi-
mättä sanoa, että mainittu
sopimus vaikka sen allekir-
joittajana oli myös eräs por-
varillinen puolue oli huo-
mattavasti täsmällisempi ja
yksityiskohtaisempi. Varmaa
on, että hallitukselta, jonka
syntysanat on lausuttu ko-
koomuspuolueen taholta, ei
Suomen kansalla ole lupauk-
sia lukuunottamatta odotet-
tavissa mitään hyvää. Jos se
jäisi pitkäaikaiseksi, mikä
kuitenkin on sangen vähän
todenäköistä, niin joutuisim-
me kokemaan, kuinka ohjel-
man korulause toisensa jäl-

keen karisee pois vaihtuen
koti- ja ulkomaisen taantu-
musporvariston sanelemaksi
käytännöksi. Ja siinä onkin
tämän näytelmän moraali, et-
tä jokainen hallitus joutuu
toteuttamaan niiden puoluei-
den ja luokkien politiikkaa,
joiden nojaan se todellisuu-
dessa on rakennettu, ja että
Fagerholmin hallituksen oh-
jelma “päällysrakenne”
kaikkine korulauseineenkin
viime kädessä heijastaa tätä
aineellista todellisuutta: 3e
on sellainen kuin taantumus-
porvariston tämän hetken tak-
tilliset laskelmat ja edut vaa-
tivat.”

Vapaa Sana (SKDL) on
myös ottanut tiukan asen-
teen. Artikkelinsa lopussa
lehti lausuu:

“Minkä verran ohjelma-
fraaseihin on luottamista,
käy ilmi myös hallituksen ko-
koonpanosta. Selväpiirteisem-
pää läntisen suuntauksen
edustajaa kuin uusi päämi-
nisteri saadaan etsiä. Halli-
tuksen ulkopoliittiseen valio-
kuntaan kuuluvat hänen ja
ammatti-ulkoministeri Enc-
kellin ohella kauppaministeri-
nä läntisen suuntauksensa
selvästi osoittanut Takki, ent.
AKS:n jäsen Suontausta se-
kä hra Skog, johon ei tarvit-
se ruutia tuhlata. Hallitukseen
kuuluvat edelleen Aleksi Aal-
tonen, sotahallitusten tan-
nerilainen jäsen, sekä Tyyne
Leivo-Larsson, natsi-asesisa-
ruuden esitaistelija. Luette-
loa voitaisiin jatkaa, mutta
yksinkertaisempaa on kysyä:
kuka hallituksen jäsenistä
missään ja milloinkaan on
teoissa osoittanut ystävyyt-
tään Neuvostoliittoa koh-
taan? Ei ainoakaan. Kuiten-
kin uudella pääministerillä
tiettävästi on ollut otsaa se-
littää, että tämä hallitus ai-
koo osoittaa, että se voi hoi-
taa suhteemme myös itään.
Uusi hallitus on jo voinut
lämmi teliä skandinaavisen
lehdistön suosionpaisteessa,
mutta kukapa muuta on
odottanutkaan! Hiukan tär-
keämpää ratkaisevaa!
on kuitenkin se, mitä Neuvos-
toliiton julkinen mielipide tu-
lee uudesta hallituksesta sa-
nomaan. Uusi hallitus itse-
kään tuskin odottaa sitä eri-
koisen toivorikkaana. Suomen
kansa voi siitä päätellä, ky-
keneekö uusi hallitus sen etu-
ja edustamaan vai onko se
suorastaan kansallisten etu-
jemme tiellä”.

Kannattakaa omaa painolii-
kettänne milloin mahdollista.

Tulipalot ovat metsien suurimpia turmeli joita.
ESTÄKÄÄ NE!
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Serve Your Own Home-Canned
Tomato Juice

.

—Photo courtesy Ball Bros. Cos,

For a party drink, cocktail, or
any-hour health drink, tomato
juice is always appetizing and sat-
isfying. It rates high in Vitamin
C (ascorbic acid) which we must
have to maintain good health.
When making tomato juice it is
important to cook the tomatoes
always below the boiling pointin
order to preserve vitamin content
as well as flavor and the luscious
red color which gives this juice
added appeal. Cooking below the
boiling point is a rule to follow
in the making of ali fruit juices,
according to the Ball Blue Book,
famous home canning guide.

In giving instructions for mak-
ing tomato juice, the Ball Blue
Book points out that the juice may
be put up unsalted if it is to be
used in infant feeding. Othenvise,
sait may be added to season. You
can season your tomato juice ac-

cording to the way your family
likes it, including celery, sait Wor-
cestershire sauce, pepper, minced
onion, lemon juice, one or ali as
you desire, either when putting
up the juice or opening it, to make
a “fancy” tomato juice cocktail.

Use firm, red-ripe, freshly-picked
tomatoes discarding any which are
bruised or specked with decay or
fungus. Wash carefully. Leave
whole and bake in an oven; or
steam; or cut into small pieces
and cook until soft. A higher per-
centage of vitamins is retained,
some authorities maintain, when
the tomatoes are baked or
steamed.

Press the hot tomatoes through
a fine, preferably cone-shaped,
sieve. Reheat to simmering (195-
205 degrees F.). Pour into hot
Ball Jars. Process 20 minutes in
hot-water bath at simmering.

HALUTAAN
Koranpuun

Laatikko pulttia
(Box Bolts)

•

6 tuuman Ja suurempia

8 Jalkaa 4 tuumaa pitkiä

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

Suomenkielisiä
joulukortteja

Suomenkieliset juolukortit valmistuvat
näinä päivinä. Ne ovat erikoisen kauniita,
varustettu sopivilla värssyillä. Hinta ai-
noastaan

15 KORTTIA $l.OO
Tilatkaa ajoissa, että voitte lähettää
Suomeenkin joulutervehdyksen.

ASlAMlEHET—llmoittakaa kuinka pal-
jon saa teille lähettää. Varasto on rajoi-
tettu.
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