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Katso nyt, mihinkä itsesi
saatat, kun kerskaat ja luotat
omiin hyveisiisi ja ansioihisi!
Sinä erotat itsesi Kristuksesta
ja teet omalla kohdallasi hä-
nen sovintokuolemansa mität-
tömäksi ja tarpeettomaksi.
Mutta tiedä tämä: “Jumala on
antanut meille iankaikkisen
elämän, ja tämä elämä on hä-
nen Pojassaan. JollaPoika on,
hänellä on elämä, mutta jolla
Jumalan Poikaa ei ole, hänellä
ei ole elämää." (1 Joh. 5:11-12).
Selvä on siis: “Joka tahtoo lain
kautta tulla vanhurskaaksi, on
joutunut poisKristuksesta”, ja
olla ilman Kristusta on olla
iankaikkisen helvetin oma, sil-
lä: “Jolla Jumalan Poikaa ei
ole. hänellä ei ole elämää.” Tä-
mä on Jumalan sanan tinki-
mätön tuomio.

11.
“Joka tahtoo lain kautta tul-

la vanhurskaaksi, hän on lan-
gennut pois armosta!” Mikä
hirmuinen tuomio! Voisiko
syntiselle mitään onnetto-
mampaa tapahtua kuin tuo?
Mitä syntinen sen kipeämmin
tarvitsee kuin juuri Jumalan
parantavaa, vanhurskauttavaa
ja pelastavaa armoa Kristuk-
sessa? Mitä muuta on omien
tekojen kautta vanhurskau-
teen pyrkiminen kuin epäus-
koa? Se on epäuskoa, joka
työntää pois luotaan Jumalan
tarjoaman anteeksiantamuk-
sen, sulasta armosta jakerska-
ten sanoo: “Minä puhdistan ja
vanhurskautan itse itseni Ju-
malan edessä.”

Jokanäin ajattelee ja sanoo,
hän silloin tallaa jalkoihinsa
Jumalan pelastusarmon, joka
Hänen Poikansa veren hinnal-
la on meille ansaittu. Joka
näin lankeaa pois armosta, hä-
nestä tulee onnettomista on-
nettomin. Itseluottamuksessa
ja epäuskossa hän menettää ja
hylkää kaiken sen, minkä Ju-
malan armo Kristuksessa on
meille valmistanut ja tarjoaa,
nim. syntien anteeksianta-
muksen, elämän ja autuuden.
Armon osallisuudesta pois
langennut jää anteeksianta-
mattomille synteineen Juma-
lan vihan ja kirouksen alle,
kuten kirjoitettu on: “Joka us-
koo Poikaan, hänellä on ian-
kaikkinen elämä, mutta joka
ei ole kuuliainen Pojalle, hän
ei ole näkevä elämää, vaan
Jumalan viha pysyy hänen
päällään.”

Koska lunastuksemme on

niin suuri, että ennenkuin ar-
mo ja laupeus meille tapahtui,
täytyi se niin ylen kalliilla
hinnalla, kuin on itse Jumalan
Pojan veri, meille ansaita,
kuinka silloin meidän van-
hurskautemme ja'ansiomme
mihinkäänriittäisi? Ei ole syn-
tiä sen hirveämpää, kun että
ihminen hylkää Jumalan ar-
mon ja ' Kristuksen" sovinto-
kuoleman. Ja kuitenkin, kuin-
ka monet nimikristityt teke-
vät juuri niin! Oi, olkaamme
varuillamme ja kavahtakaam-
me tätä petosta ja eksytystä,
johon lihamme, maailma ja
perkele meitä yrittävät kietoa*
Jokainen, joka tavoittelee
vanhurskautta japelastusta il-

man Kristusta ja hänessä il-
mestynyttä Jumalan armoa,
joko paastoilla, rukouksilla,
lähimmäisen rakkaudella yn-
nä muilla omien ponnistuksien
saavutuksilla, siis sanalla sa-

noen, joka ei nöyrin sydämin
tunnusta ja kerskaa Paavalin
kanssa: “Jumalan armosta, mi-
nä olen se kuin olen , sellai-
nen “on joutunut pois Kris-
tuksesta ja on langennut pois
armosta”.

Siitä Jumala meitä armos-
saan varjelkoon, ja suokoon
Herra, että meidän ainainen
ilomme .autuutemme ja kers-
kauksemme olisi tämä, ja tä-

mä yksin, että Jumalan armos-
ta “Kristuksen kautta juliste-
taan meille syntien anteeksi-
antamus ja että jokainen, jo-
ka uskoo, tulee hänessä van-
hurskaaksi, päästen kaikesta,

josta ette voineet tulla van-
hurskaiksi Mooseksen lain
kautta.” (Ap.t. 13:38-39). Usko-
kaamme nämä lupaukset:

“Kristus on meidän syntiem-
me sovitus.” “Hänessä meillä
on lunastus hänen verensä
kautta, ja syntien anteeksian-
tamus.” “Ei ole pelastusta yh-
dessäkään toisessa, sillä ei ole
taivaan alla muuta nimeä, ih-
misille annettu, jossa meidän
on pelastuminen.” Joka nämä
uskoo, hän ei ikinä huku, vaan
saa iankaikki sen elämän.
Amen. rt. J. L. A.

New York Mills, Minn.
Koetan taas lähestyä luki-

joita tämän rakkaan Autta-
jamme kautta, joka tuo meille
viestit tosi Auttajastamme,
Jeesukse st a, jonka kautta
meillä on vapaus käydä tai-
vaan ikiriemuun. Luulin jo
armopäivän minullekin vaike-
nevan viikko sitten, vaan eh-
kä se oli Herran tiedossa toi-
sin, sillä juuri tällä kertaa tun-
nen itseni vireämmäksi. Olin
heikko ja kuumeen otteissa.
Lääkärin mukaan oli se henki-
torven tulehdus. Iloitsin jo,
että pian saan yhtyä rakkait-
teni kanssa, jotka taivaan Isän
luona varttovat minuakin,
vaan ihmeelliset ovat Luojan
työt. Hän vain muistuttaa mei-
tä täällä matkalla, että pian
tulee elämän Herra ja kokoaa
lyhteet, pienet ja suuret tai-
vaan aittoihin. Niin tyydyn
minäkin Hänen kutsuunsa. Se
vain on tärkeintä, että tun-
nemme itsemme valmiiksi. Ei-
hän meillä ole kenelläkään
omaa ansiotamme, vaan aivan
tällaisina Herra meidät omis-
taa koska ristillä tapahtui iäti
täydellinen sovitus, kun Jee-
sus huuti: “Se on täytetty.”
Kuinka suloista! Se poistaa pe-
lon. Kuolemankin tullen on
rauhallista uskovalle ummis-
taa silmänsä katsellessaan Jee-
susta ristillä ja kuulla sanat:
“Totisesti, olet tänään minun
kanssani paratiisissa.”

Tänään on kaksi viikkoa,
kun pastori antoi kyytin ko-
tiin kirkolta. En tiennyt sil-
loin, että tulen olemaan sul-
jettuna huoneisiin moneksi
viikoksi. Viiko 11a poikani
käytti tarkastuksella ja mää-
rättiin vielä ainakin viikon
olemaan sisällä, koska ei saa
ulkoilmaa hengittää. Tuntui
ikävältä olla pois Herran pöy-
dästä, vaan ei ollut voimia ol-
la muitten mukana. En siis
voinut olla kokouksissa muka-
na. Siellä enemmistö päätti,
että uutta kirkkoa ruvetaan
keväällä rakentamaan, jos
Herra suo. Rukous on tarpeen
tässäkin työssä, sillä jos ei
Herra anna työllemme siu-
nausta, niin turhaan me työtä
teemme. Rukoilkaamme elon
Herraa, että hänen johtonsa
ja siunauksensa tässäkin ta-
pahtuisi.

Huomasin tämän päivän
lehdestä, että opettajamme on
edelleenkin o p e ttajanamme,
sillä hän on kieltäytynyt otta-
masta vastaan Ashtabulan
seurakunnan kutsua. Taivaan
Isän kaikkinäkevä silmä var-
maan näki, että on vaarallista
jättää meitä ilman paimenta,
sillä silloinhan sielun viholli-
nen lyö kyntensä parhaim-
mankin lampaan niskaan, saa-
daksen sen pelkoon ja niin
harhapoluille. Kiitos Jumalan,
näin hän omiaan johtaa ja
varmaan vielä on laittava
Ashtabulan se u r akunnalle
opettajan, sillä ei Herran tah-
to ole, että yksikään seurakun-
ta kärsisi sielun paimenen
puutetta. Sydämemme rukous
nousee korkeuksiin teidän
puolestanne. Älkää vaipuko
epäilykseen. Kyllä Herra
omistaan huolen pitää.

Pian on taas paastonaika,
jolloin tutkimme Kristuksen
kärsimyksiä. Herra, avaa sy-
dämemme ovet seposelälleen,
että sielumme syvyyteen tun-
keutuisi sana rististä ja sen
terveeksitekevästä voiteesta.
Tutkiessamme Herran kärsi-
myksiä tule mm e huomaa-
maan, että on jo aika nöyrtyä
Jeesuksen eteen kuulemaan
ja omistamaan tämä armo. Sil-
lä suuri on rakkaus Jumalalla
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meitä kohtaan antaessaan
meidän syntiemme sovinnok-
si oman rakkaan Poikansa,
jossa ei syntiä ollut, näin pe-
lastaakseen meidänkin itsel-
leen ikiomakseen sielun vihol-
lisen vallasta, taivaan Isän
omaksi, jonka omaisuutta me
nyt olemme. Notkistakaamme
sielumme polvet ja pyytä-
käämme Herran armoa, sillä
se on vielä tarjolla. Ehkä huo-
menna on myöhäistä.

Veren turviin! Helmie.

MITEN VIHA SAA-
DAAN LAUHTUMAAN
Kun Eljas oli yhdeksän van-

ha, muutti hänen isänsä per-
heineen maalta kaupunkiin.
Siellä poika pantiin kouluun,
jossa oli toista sataa muuta
poikaa. Eljaksen omituinen
maalaispuku ja lapsellinen
olento sai kumppanit teke-
mään hänestä pilkkaa. Eten-
kin kiusasi häntä Pekka, joka
oli samalla luokalla ja Eijasta
paljon suurempi ja väkeväm-
pi. Hän ei voinut katsoakaan
Eljakseen irvistämättä hänelle
tai kulkea hänen ohitsensa ni-
pistämättä häntä. Ja aina hän
pahoin, kiusoittavin sanoin
loukkasi toista.

Monta viikkoa oli Eljas kes-
tänyt tätä kiusantekoa, mutta
eräänä päivänä, kun toinen oli
ollut tavallista pahempi, tuli
Eljas itkien kotiin. Äiti tahtoi
tietää mitä poika itki. Eljas
kertoi hänelle kaikki ja sanoi
lopuksi: “Oi, jospa olisin niin
suuri, että voisin antaa Pekal-
le selkään! Tahtoisin oikein
lyödä hänet kuoliaaksi!” Äi-
ti ihan säikähti ja nuhteli poi-
kaansa vakavasti tällaisten
kostonhimoisten sanojen ta-
kia. Lohpuksi hän sanoi: “An-
na Pekalle jotain mieleistä,
niin hän ei enää ole paha si-
nulle.”

Se oli Eljakselle uusi ajatus.
Hänkö antaisi Pekalle jotain
hyvää! Eikö mitä. Paljon ker-
naammin hän olisi tahtonut
tehdä hänelle pahaa. Mutta
kun hän illalla lähti levolle,
muisti hän taas äidin neuvon
ja päätti koettaa mitä tuo kei-
no vaikuttaisi.

Näillä koulupojilla oli siihen
aikaan tapana leikkiä lasipal-
loilla, joita pidettiin suuressa
arvossa. Eljaksella oli monta
sellaista palloa. Ja seuraavana
päivänä, kun hän kiusaajansa
kanssa istui samalla penkillä
koulussa ,ojensi hän kätensä
välillä olevien poikien selän
takaa ja kosketti hiljaa tätä.
Pekka kääntyi ja silmäili hal-
veksivasti Eijasta ja kysyi:
“Mitä tahdot?” Eljas tarjosi
hänelle lasipalloja. “Saanko
minä ne?” kysy f Pekka häm-
mästyneenä. “Saat. Ole hyvä
ja ota ne”, sanoi Eljas ystä-
vällisesti.

Pekka otti vastaan lasipal-
lot. Hän näytti häpeävän. Ja
aina kun hän senjälkeen kat
soi Eijasta, tuntui kuin hän
olisi saanonut: “Sinä olet mi-
nua parempi” Äidin neuvo
oli ollut hyvä. Eljas oli voitta-
nut vihollisensa “kokoamalla
tulisia hiiliä hänen päänsä
päälle”. Room. 12:20.

KIITOSLAUSE
Lausun monet kiitokset Erwin Townshipin äänes-

täjille kannatuksesta nimitysvaaleissa helmikuun 21 p.

Florence Rahko
Erwin Township.
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KIITOSLAUSE
Haluan lausua sydämelliset kiitokset äänestäjille,

kun valitsivat minut uudestaan Townshipin kirjurin
kokelaaksi nimitysvaaleissa helmikuun 21 p.

Earl Mattson
Erwin Township.
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KIITOSLAUSE
%

Lausun monet kiitokset siitä runsaasta kannatuk-
sesta, minkä sain nimitysvaaleissa helmikuun 21 päivä.

Matilda Hautanen
Erwin Township.

URHOOLLISIA LAPSIA
Täsä joku aika sitten oli

Floodwoodin lähistöllä asu-
vien entisten kattilajokisten,
mr ja mrs Walter Lundin talo
syttynyt tuleen illalla van-
hempien ollessa jossain naapu-
rissa kylässä käymässä. Per-
heen viisi lasta, joista vanhin
oli 11, olivat kotona. He olivat
juuri menossa nukkumaan,
kun havaitsivat alakerrassa
olevan seinän tulessa. Yhdek-
sän-vuotias, Sharon-niminen
tyttönen otti kuuden kuukau-
den ikäisen siskonsa syliinsä ja
kolme muuta itseään nuorem-
paa sisarustaan ja lähti vie-
mään heitä navettaan ja kai-
vautui heidän kanssaan hei-
nien alle pysyäkseen sulana,
pakkanen kun oli. Vanhin, Le-
land-niminen yritti torjua tul-
ta, mutta kun näki ettei hän
voi mitään, niin hän viime tin-
gassa pelasti kuitenkin per-
heen arvopaperit niiden säily-
tyspaikasta ja pakeni lähim-
pään naapuriin hakemaan
apua. Paikalle saapui naapu-
reita, ja talon omistajatkin,
mutta tuli oli päässyt jo niin
suureen valtaan, että mitään
ei voitu enää pelastaa. Oli kui-
tenkin onni, kun lapset suos-
tuivat onnellisesti ulos ennen-
kuin liekit saivat heidät saa-
liikseen.

Vääriä dollarin rahoja
Norjassa .
Oslon rikospoliisi on saanut

tietoonsa, että liikkeessä on
runsaasti viiden dollarin vää-
riä seteleitä. Niissä on vuosi-
luku 1934 ja setelit ovat erit-
täin hyvin tehtyjä. Monet sei-
kat viittaavat siihen, että ne
on valmistettu sodan aikana.
Oslon poliisiviranomaisille jä-
tettiin taannoin vielä kaksi 5
dollarin seteliä, joita myöhem-
min on tavattu olleen liikkeel-
lä 15 kappaletta.

STRASBURG LÄNSI-
MAISEN LIITON
PÄÄKAUPUNKI
Strasburgin kaupunki on

valittu Europan länsimaitten
liiton pääkaupungiksi. Kau-
punki kuului Ranskalle ennen
vuotta 1879, Saksalle vuosista
1870-1918 ja tällä kertaa taas
Ranskalle. Asioita seuraavat
henkilöt selittävät, että kau-
punki on valittu sentähden, et-
tä Europan länsivallat aikovat
liittää länsi-Saksan tähän liit-
toon. Saksa on edelleenkin
pulmallinen kysymys koko
Europassa. Länsi-Saksan sak-
salaisista ei ole tullut amerik-
kalaisia eikä englantilaisia, ei-
kä itä-Saksan saksalaisista ole
tullut kommunisteja. He pien-
tä määrää lukuunottamatta
ovat saksalaisia, sillä amerik-
kalaisia heistä ei tule ja venä-
läisiä he eivät halua olla. Mut-
ta Europan länsimaitten liit-
toon he ovat osoittaneet kiin-
nostusta, ehkäpä etupäässä
sentähden, että siltä taholta
parhaiten sarastaa uusi kun-
nian päivä Saksalle. Englanti-
laisten sanotaan olevan sitä
mieltä, että Saksa olisi haas-
tettava tämän uden länsi-Eu-
ropan alians si n jäseneksi.

Mutta varsinkin useat ranska-
laiset pelkäävät, että ennen
pitkää saksalaiset johtaisivat
koko länsi-Euro pan liiton
omaksi hyväkseen, sillä kun
heille annetaan vapaus, pitä-
vät he huolen koneistosta ja
työtehosta. Kansallisuushen-
ki Saksassa ei ole suinkaan
kuollut, vaan on se taaskin
nousukaudessaan.

Amerikan taholta näinä päi-
vinä tutkitaan, miten paljon
länsi-Europan liitto tulee
maksamaan Amerikalle, sillä
on selvää, että jos aseita tar-
vitaan, on Amerikan ne varat-
tava. Ensimmäisten laskel-
mien mukaan maksaa tämä
liitto Amerikalle ainakin bil-
joonandollaria jo ensimmäise-
nä vuonna. Mutta kun liitto
saadaan toimintaan, toivotaan
sen kantavan tuntuvan osan
kustannuksistaan.

Armeijan 31. vuosi-
päivä eilen Venäjällä
Venäjällä jyrisivät eilen ty-

kit, kun ammuttiin kunnialau-
kauksia Venäjän ylimysluo-
kan kunniaksi armeijan 31.
vuosipäivänä. Juhlallisuudet
oli etupäässä tähdätty valmis-
tamaan kansaa siltä varalta,
että Amerikka teke aseellisen
hyökkäyksen Venäjää vastaan.
Kansalle vakuutettiin sanoma-
lehdissä jaradiossa, että Ame-
rikan kapitalistit hautovat so-
taa todellisia kansanvaltoja
vastaan.

Venäjä ei lähdekään
Saksasta
Kuluneen kuden kuukauden

ajan venäläiset ja itä-Saksan
komunistit ovat julkisesti teh-
neet lupauksia, että venäläi-
set miehitysjoukot siirretään
pian pois Saksasta. Nyt kui-
tenkin on Venäjän taholta il-
moitettu, että miehitysjoukot
jäävätkin Saksaan, koska län-
sivallat eivät ole suostuneet

siirtämään mi e hitysjoukko-
jaan pois.

Saksan kommunistit ovat
käyttäneet lupausta hyvänä
propaganda-aseena ja vaati-
neet länsimaita lähtemään
pois Saksasta.

Wallace saapui
todistajaksi
Henry Wallace oli eilen

kongressin komitean kokouk-
sessa selittämässä, miksi Ame-
rikan olisi lopetettava avun-
anto ulkomaille. Wallace se-
losti asiaa samaan tapaan kuin
hän teki vaalitaistelunsa aika-
na, että Amerikka antaa apua
puolueellisella tavalla ja etu-
päässä sentähden, että voittai-
si varsinkin Europan maitten
suosion puolelleen ja Venäjää
vastaan. Wallace tunnetaan
hänen politiikastaan, että
Amerikan olisi osoitettava
kaikkea ystävyyttä Venäjää

SPearce Hardware
& Furniture Cos.

Puhelin 314
Vastap. Lake Superior District Power Cos.

ERNEST SEPPÄLÄ, liikkeenhoitaja

RAUTATAVARAA HUONEKALUJA

KAIKESTA 0

NIKKARIEN
LAJISTA TARPEITA

MUISTAKAA POIKETA KAUPASSAMME
Suomalaiset kauppapalvelijat

Phosphaie puhdistusainetta kaikkea puhdistusta varten
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VIELÄKIN IM ILMOLLE LVOLLOMIL[PYYKKI-
PÄIVIÄ 5189.95:LLA BENDIX

AUTOMAATTISELLA KONEELLA

Bendix nykyään tarjoaa miljoonittain työttömiä
pyykkipäiviä joka viikko. Yli miljoonan talonemäntää

. ovat lopettaneet käsin vääntämisen ja kuumien, raskait-
ten ja märkien vaatteitten nostelemisen tampusta tamp-
puun. He ovat vaihtaneet pyykkipäivän väsymyksen au-

/V temaattiseen pyykinpesuun ja saaneet valkoisemman
pyykin. Bendix liottaa, pesee, viruttaa, kuivaa, laskee
veden ja pysähtyy aivan automaattisesti.

A

Kun olette kerran kokeneet Bendixin työttömiä
K pyykkipäiviä, niin ette enää vaihtaisi Bendixiä kymme-
M M nen kertaä $189.95:iin. On vielä saatavissa Bendix stand-

/ ard malli tällä alhaisella hinnalla. Käykää omin silmin
MK MK näkemässä tämän sähkö-ihmeen toimintaa.

\ Pysähtykää näytehuoneessamme näkemässä vapaata
havainnollista esittämistä.

LAKE SUPERIOR DISTRICT POWER COMPANY

kohtaan, vieläpä vieraanvarai-
suutta sen agenteillekin.

Ei pidä pommia
mahdollisena vielä
vuosiin
Saksalainen tiedemies, tri

Otto Kahn, on sitä mieltä, että
Venäjä ei kykene vielä mo-
neen vuoteen valmistamaan
niin monta atomipommia, että
niillä olisi mitään ratkaisevaa
merkitystä sodassa. Tri Kahn
selittää, että venäläisiltä puut-
tuu tarpeet pommin valmis-
tusta varten. Ja tri Kahn
selittää, että tarpeitten puute
olisi estänyt Saksankin val-
mistamasta at o m ipommeja
tuntuvassa mitassa, vaikkapa
sota olisi jatkunut vielä mon-
ta vuotta.

Tri Kahn on tunnettu ato-
mivoiman kehittäjä ja Nobel
palkinnon voittaja.
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