
NO. 13

ODOTTAMINEN
Kirj. J. A. Bloom

Tämä sana johtui mieleeni
odottaessani junaa, joka oli
paljon myöhästynyt. Katsel-
lessani kansaa, jota olikokoon-
tunut paljon odottamaan, joko
matkustamaan tai odottivat
rakkaitansa, huomasin kuinka
levottomia suurin osa heistä
oli. Ja niinhänse on tässä maa-
ilmassa, synti on tuottanut le-
vottomuuden kaikkien yli. Sa-
na “odottaa” on lyhyt, mutta
paljon se sisältää. Jo maail-
man alusta sen loppuun ovat
ihmiset odottaneet ja odotta-
vat jotain. Ja ei ainoastaan ih-
miset, vaan koko luomakunta
odottaa ja ikävöi Jumalan las-
ten ilmestystä. Vanhan liiton
aikaan esivanhempaimme lan-
keemuksesta asti odotettiin si-
tä lupausta, jonka Jumala lau-
sui Aadamille ja Eevalle siitä
vaimon siemenestä Jeesukses-
ta Kristuksesta, joka oli rikki
polkeva käärmeen (perkeleen)
pään, ja joka oli pistävä Häntä
kantapäähän. (1. Moos. 3.)
Mooseksen laissa profeettoissa
ja Psalmeissa on Pyhä Henki
niin kauniisti ja selvästi Hä-
nestä ennustanut ja kirjoitta-
nut, ettei ollut kansalla mitään
syytä epäilykseen. Mutta pie-
ni oli se joukko, joka uskoi
heidän saarnojaan. Sitä he su-
rulla valittavat. (Jes. 53.)

Onkohan asia paremmalla
kannalla meidän päivinämme?
Ei ole! Ei nykyinen maailma
olisi siinä surkeassa asemassa,
missä se on, jos ei olisi hyljät-
ty Jumalaa ja Hänen sanaan-
sa. Jumala ei ole koskaan niin
raskaasti kansaa rangaissut,
kuin se, että Hänen sanansa
ylen katsotaan vieläpä ne, jot-
ka sitä Hänen käskystään ju-
listavat. On kirjoitettu, että
•kun aika tuli täytetyksi, syn-
tyi se vaimon siemen Jeesus
Jumalan Poika, veljeksemme,
vapahtamaan koko ihmiskun-
nan iankaikkisesta kuolemas-
ta, joka tuli kaikkein ihmisten
osaksi Aadamin ja Eevan tot-
telemattomuudesta. Siis en- i
nustukset Hänestä toteentui-;
vat. Viattomalla kärsimisel-
lään ja häpeällisenristinkuole-
man kautta Golgatalla Hän
murskasi sen käärmeen pään,

Sydämen surulla ja ikävällä ilmoitan, että taivaalli-
nen Isä otti pois täältä murheitten maasta rakkaan vel-
jeni ja lastensa isän

JOHAN PELTOSEN
Hän sairasti useampia vuosia munuaistautia ja van-

huuden heikkoutta ollen kuollessaan 84 vuoden ja 7
kuukauden ikäinen. Hän kuoli kotonaan Lehtimäellä
Vaasan läänissä tammikuun 22 päivänä 1949, ja hänen
vaimonsa kuoli v. 1947, kaksi vuotta sitten ensi juhan-
nuksena. Vainaja oli elävässä uskossa Vapahtajaan, joka
on maksanut hänenkin syntivelkansa Golgatan kukku-
lalla. Hän kovin vartosi kuolemaa ja halusi päästä täältä
pois. Vainajan lapsista on elossa 3 tytärtä ja 3 poikaa
perheineen. Yksi poika täällä maassa, nimittäin Oscar
Pohjola ja yksi sisar, Aina HelianderN joka asuu täällä
Ironvvoodissa, ja 1 veli, Heikki Pohjala, joka asuu Helsin-
gissä, Suomessa japaljon veli vainajien lapsia, jotka ovat
täällä syntyneet js heidän isät ovHt kuolleet kaikki täällä.
Ja Suomessa on 3 sisarvainajan lasta ja 2 velivainajan
lasta Me jäimmeikävällä muistelemaan rakasta ja hyvää
vainajaa. Sinne Lehtimäen hautausmaahankatkettiin ra-

kas veljeni rakkaa nvaimonsa viereen vartomaan suurta
ylösnousemuksen päivää, kun Jeesus tulee herättämään
ia huutaa: Tulkaa, Isäni siunatut, omistamaan se valta-
kunta joka on teille valmistettu. Levätkää rauhassa Kal-
lis muistonne elää. -Lapset, sisar ja veli.

Jo isämme, matkasi päättyi,
Sä maan sait jättää jo turmeltuneen.
Oi, hän johon yksin sä turvasit vaan,
ja myös johontäälT opit uskomahan.
Jo purtesi vei tyveneen.

Lapset.

Nyt pääsit jorauhaan sä Herrasi luo
' Ja helmahan Jeesuksesi.

Hän kasvonsa armahat nähdä sun suo,
Nyt henkesi riemujen virroista juo.
Oi, suuri on autuutesi!

Sisar.
Jää hyväst, hyvästi veljemme nyt!
Taas kohta me kohdatahan.
Kun muutama päivä on vierähtänyt
Ja on elon iltamme ennättänyt,
mvös saavumme Juo Karitsan.J Veli.

jase pisti Häntä kantapäähän,
mutta Hän nousi kolmantena
päivänä kuolleista, voitonsan-
karina kuoleman ja helvetin
ylitse. Nyt voi Häneen uskova
rohkeasti laulaa: Kuolema,
kussa on sinun otasi? Ja hel-
vetti, kussa on sinun voittosi?
Kiitos olkoon Jumalan, joka
meille voiton on antanut mei-
dän Herra mm e Jeesuksen
kautta. (1. Kor. 15:55,57.) Pieni
joukko se oli hurskaan Nooan
päivinä, joka luvattuun
Messiakseen, mutta kuinkas
heille kävi? Jumala oli kärsi-
vällinen. Hän odotti, että kansa
tekisi parannuksen, mutta tur-
haan. Jumalattomuus vain li-
sääntyi. Silloin sanoi Herra:
“Ei minun Henkeni oli nuhte-
leva ihmistä iankaikkisesti, sil-
lä hän on erhedyksissänsä liha.
Sentähden olkoon hänellä ai-
kaa 120 ajastaikaa. (Pitkä ai-
ka). Jumala odotti tämän ajan,
että he ottaisivat Nooan ja
muitten hurskasten saarnoista
vaarin ja tekisivät parannuk-
sen janiin saisivat elää, mutta
kuuroille korville he sanaa
saamasivät. Niin Jumala tuli
murheelliseksi sydämessänsä
japäätti hukuttaa kaikki ihmi-
set ja eläimet maan päältä, sil-
lä Hän katui niitä tehneensä.
(1. Moos. 6.)

Ystävät, on vaarallista elää
ja leikitellä synnin kanssa, se
lopulta vie iankaikkiseen peri-
katoon. Pyhä sana sen ilmoit-
taa: Jumala ei ole koskaan val-
hetellut, ihmisten uskotto-
muus ei muuta asiaa. Itse he
pettyvät ja tulevat sen joskus
näkemään, mutta liian myö-
hään! Sentähden ei ole hyvä
jättää parannuksen tekoa tois-
taiseksi. Luther on sattuvasti
lausunut siitä. Hän sanoi, että
jdka parannuksen siirtää huo-
miseksi päiväksi, hän vain
vuodettansa helvetissä korjaa
eli järjestää. Nähdään kuinka
kävi Nooglle ja hänen perheel-
len, jotka uskoivat Herraan ja
tekivät niikuin Herra oli käs-
kenyt. Eivät he turhaan usko-
neet eivätkä odottaneet, vaik-
ka heitä pilkattiin ja pidettiin
hulluina. Uskon kautta he
kaikki pelastuivat, jotka arkis-
sa olivat. Uskon kalitta Jee-
suksen veressä me kaikki pe-

lastumme, niin sana takaa. Ja
ilman uskoa on mahdoton kel-
vata Jumalalle. Tämä usko on
se, jonka Pyhä Henki lahjoit-
taa evankeliumin kautta, niin
ottakaamme se ilolla vastaan,
kun se on tarjolla. Ja jota ah-
kerammin ollaan sanan kuu-
lossa, sitä ahkerammin sitä vil-
jelläänkodeissa. Ja kuinka me
vältämme (tuomion), jos me
tämänka Itäisen autuuden
ylenkatsomme? On kirjoitettu,
että juuri arkin valmistuessa
ja verenpaisumisen lähesty-
essä korjaa Herra viimeisiä
uskovaisia lapsiansa luonnolli-
sen kuoleman kautta onnetto-
muudesta. (1 Moos. 5:25,31.)
Hurskas Nooa sai vielä ottaa
viimeiset jäähyväiset isältänsä
sekä iso isältänsä, ennenkuin
he menivät arkkiin sisälle.
Niille, jotka Herraan uskovat
ja luottavat, kaikki kappaleet
aina parhaaksi kääntyvät.

Kallis lukija! Muistatko sinä
sitä hetkiä, kun sait viimeisen
kerran sanoa hyvästi rakkail-
le vanhemmille tai jollenkin
omaisistasi, joko kuoleman
kautta tai muuten, kun on täy-
tynyt heistä erota? Surun het-
ki se oli! Ja voi kuinka pitkäk-
si tuli se odotusaika, kun odo-
tettiin kirjettä, ja kuinka iloi-
seksi se saattoi sydämen, kun
kirje saapui. Uskovaiset van-
hemmat surevat lapsiansa, ett-
eivät he joutuisi pahaan seu-
raan ja sen kautta lankeisi
pois Jumalasta. Siispä te, jot-
ka olette eroitetut toisistanne,
vanhemmat tai lapset, muista-
kaa toisianne Jumalan sanal-
la kirjeen kautta, sillä Juma-
lan sana on voimallinen kir-
joitettuna ja saarnattuna. Ja
jos ei enään elävänä nähdä toi-
siansa täällä maitten päällä,
niin sana takaa, että taivaassa
jälleen yhdytään, jotka ovat
uskossa Jeesukseen nukku-
neet, ei koskaan enään eroi-
taakseen. Ystävä, odotatko si-
nä sitä päivää? Ystäväsi ja ko-
ko taivaan joukko odottavat
sinua! Jeesuksen kautta yksin
tulet sinnepääsemään. Ja niin-
kuin Nooa ja hänen perheensä
pelastuivat arkissa, samoin
kaikki pelastuvat Jeesuksessa
Kristuksessa uskon kautta. Ja
niinkuin arkki kannatti kaikki
pelastettuina uudelleen maal-
le, niin kannattaa meitä Juma-
lan armo ja täydellisin lunas-
tus syntien anteeksiantamus
Kristuksessa ja siihen perusta-
va sana, lupaus ja liitto, pyhä
kaste ja ehtoollinen ilman mei-
dän omaa apuamme, eli val-
mistustamme, aivan lahjana
uskossa vastaan otettavana,
jonka Pyhä Henki kaikille tar-
joo. Se Henki johtaa meidät
sinne uuden maan autuaille
rannoille, jossa vanhurskaat
saavat asua iankaikkisesti.
Siellä sitten ovat kaikki Her-
ran omat tuttuja.

Oletko matkalla Kaanaan
maahan? Se tie kulkee Getse-
manesta Golgatalle. Se tie on
veren viitoittama, sitä tietä

MUISTOLAUSE

Rakkaan mieheni ja lasten isän

AXEL B. WILSON
muistolle, joka kuoli vuosi sitten, maaliskuun 23 p. 1948.
Kyyneliä täynnä on tämä vuosi ollut, mutta on kuitenkin
lohdullista tietää, että onnesi on suurempi siellä iäisen
kotimaan levossa. Hiljainen ja kärsivällinen olit kaikissa
elämän vaikeuksissa. Suuralla kunnioituksella muiste-
lemme sinua, rakas puoliso ja isä.
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Sydän taukt>s tuli uni,
Kuului kutsu rauhan maan.
Kellot siellä hiljaa soitti,
Kutsui luoksein rakkaamme.
Jäi vaan tuska jäi vaan suru,
Ne kyynelillä kastettu.
Vaan jätit myöskin muiston kauniin,
mi rinnassa on kruunattu.

Rakkauden kaipuulla muistelevat
Puolisosi Hilma Wilson ja lapset.

AUTTAJA TORSTAINA MAALISK. 31 P. 1949

kulki Jeesus, se tie oli tuskien,
se tie vie taivaaseen, sitä tietä
ei kulje muut kun ne, joilla
on veren merkki, ne joiden
synnit ovat Karitsan veressä
pois pyyhityt, ne vain Isä tun-
tee ja vastaan ottaa uuteen
Jerusalemiin. Pelkäätkö tätä
tietä? Monet nuoret eivät ha-
luaisi tätä Jeesus-tietä kulkea,
kun pitää kieltäytyä tämän
maailman huveista ja ystävis-
tä. Kyllä he taivaaseen haluai-
sivat päästä, mutta pitää
saada vähän iloita, kun on nuo-
ri ja terve. Ja eikö siinä ole
kyllä, kun aina joskus käyn
kirkossa ja ehtoollisellakin,
maksan jäsenmaksuni j.n.e.?
“Joka ei kiellä itseään ja ota
ristiänsä ja seuraa minua, ei
se ole Minulle sovelias.” Ju-
mala vaatii koko sydämen tai
ei ollenkaan. Jonka herran
palvelija ihminen on, siltä her-
ralta hän voitetaan. Hyviä he-
delmiä ei voida odottaa huö-
nosta puusta. Mutta ikävä kyl-
lä suurin osa kristikunnassa
tahtoo palvella kahta jumalaa.
Kuinka kauan Jumalakärsii ja
odottaa, että Amerikan kansa
tekisi parannuksen ja kääntyi-
si Hänen puoleensa, ennenkuin
se suuri siunaus otetaan pois?
Se on vaarassa. (Jatk.)

KOKOUSILMOITUS
Lehtijärven Ev. Luth. Kan-

sallisseurakunnan puolivuosi-
kokous pidetään seurakunnan
kirkossa huhtikuun 10 p. 1949
heti jälkeen kirkonmenojen.
Silloin keskustellaan ja pää-
tetään seurakunnalle kuulu-
vista asioista. Toivotaan kaik-
kein jäsenten läsnäoloa.

John Oikarinen, esimies
John Saari, kirjuri.

MINNEAPOLIN KANSAL-
LISSEURAKUNTAPIIRIN
ILMOITUKSIA
Minneapolis, Minn.:

Sunn., huhtik. 3 p.
Pyhäkoulu klo 9:30 ap. Eng-

lannnkielinen jumalanpalve-
lus klo 10:45 ap. Suomenkieli-
nen jumalanpalvelus klo 2:30
ip. Molemmissa jumalanpal-
veluksissa vietetään Herran p.
ehtoollista.

Keskiv., huhtik. 6 p.

Suomenkieli ne n paaston-
ajan viikkohartaus alkaen klo
7:30 illalla.
St. Paul, Minn.:

Torst. huhtik. 7 p.

Hartaushetki pidetään mrs

SUMMIT SUPER
Service Station
Elmore Fredrickson

aseman hoitaja

Douglas Blvd. ja U.S.-2
Gasoliiniä, öljyä, rasvausta
ja kaikkea alaamme kuu-

luvaa palvelusta.

SHELL TUOTTEITA

G. Sitlerin kodissa, 1111 Mc-
Lean kadulU, alkaen klo 7:30
illalla. Kaikki ovat tervetul-
leet. Mrs Sitler tulee tarjoile-
maan kahvia. Kaikki nuoret
sekä vanhat mukaan taasen,
sillä saarnat tulevat olemaan
molemmilla kielillä.

Hartaushetkiä pidetään jo-
ka 2:nen ja 3:as sunnuntai-ilta
St. Olaf kirkossa, 1302 Pacific
kadulla alkaen klo 7:30. Saar-
nat ovat aina molemmilla kie-
lillä.
French Lake-Cokato, Minn.:

Sunn., huhtik. 3 p.
Suomenkielinen H. p. eht.

jumalanpalvelus kirkossa,
French Lake’illä, alkaen klo 8
illalla.

E. Erickson, pastori.

SUPERIOR:
Maalisk. 31 p. on englannin-

kielinen paastonajan palvelus
pappilassa klo 7:30 ill

Huhtikuun 3 p. on englan-
ninkielinen jumalanpalvelus
Ohrist Lutheran kirkossa klo
7:30 ill. Seurakunnan kokous
palveluksen jälkeen.

Huhtikuun 6 p. on suomen-
kielinen paastonajan palvelus
pappilassa kello 7:30 illalla.
THOMSON:
.» Huhtikuun 3 p. on englan-
ninkielinen jumalanpalvelus
kirkossa klo 10:30 ap. Pyhä-
koulu alkaa klo 9:30 ap. Muis-
takaa lähettää lapsenne pyhä-
kouluun.
KETTLE RIVER:

Huhtikuun 3 p. on suomen-
kielinen jumalanpalvelus Ka-
levalan kirkossa klo 1 iltap.
GILBERT:

Huhtikuun 5 p. on suomen-
kielinen jumalanpalvelus kir-
kossa klo 7:30 illalla.
VIRGINIA:

Huhtikuun 7 p. on suomen-
kielinen ehtoollisjumalanpal-
velus kirkossa klo 7:30 illalla.
CEDAR VALLEY:

Huhtikuun 10 p. on suomen-
kielinen jumalanpalvelus mr
E. Luoman kodissa klo 2 iltap.

E. P. Lampela.

ELYN KANSALLISSEURA-
KUNTAPURIN TOIMINTAA
Ely:

Torst., 31 p. Sunnuntaikou-
luopettajien kokous mr jamrs
Eino Lepistön kodissa, 227 E.
Conan St. klo 7:30 ill.

Lauant., huhtik. 2 p. Rippi-
koululuokka kokoontuu kello

WIRTANEN ja
KOSKELA

PARTURILIIKE
218 S. Suffolk St.

IRONWOOD, MICH.
Ensiluokkainen työl

HALUTAAN
Kovanpuun

> i i

Laatikko pulttia
(Box Bolts)

6 tuuman ja suurempia

8 Jalkaa 4 tuumaa pitkiä

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

bK««ffi88838S8888SS88^^

Älkää antako perunoiden
pilaantua. Rakentakaa väli-
seinä kellariinne meidän
"cinder blokeista".

MARKO RUPPE
CEMENT PRODUCTS
Valmistamme rakennusten
etutiiliä, sementti ja"cinder
blokeja".
Lake Rd. Puh. 1882-W

IRONWOOD, MICH.

10:30 aam. Community Center-
issä, huone n:ro 132.

Sunn., 3 p. Kello 9 aam. suo-
menkielinen jumalanpalvelus.
Kello 10 aam. sunnuntaikoulu-
tunti Kello 11 aam. englannin-
kielinen jumalanpalvelus.Kel-
lo 7:30 ill. virkakunnan kokous
mr ja mrs Wm Starkmanin ko-
dissa, 221 E. Oonan St.

Keskiv., 6 p. 6:s saarna paas-
tosarj ässämme aineesta! “Kris-
tus Ristiinnaulittuna”. Suomk.
hartaus kello 7 ill. Englk. har-
taus kello 8 ill. Kuoron harjoi-
tus hetki englk. tilaisuuden
jälkeen.

Torst., 7 p. Naistenliiton ko-
kous klo 7:30 ill. mr ja mrs

Paul Lassilan kodissa, 201 W.
Sheridan St. Mrs Lassila kat-
taa kahvipöydän.
Tower-Soudan:

Per]., huhtik. lp. Hartaus-
hetki kello 8 ill. mr ja mrs Jack
Lakson kodissa, Towerissa.
Mrs Lakso kattaa kahvipöy-
dän tilaisuuden lopussa.
Waasa-Town:

Sunn., 3 p. Hartaushetki klo
1:30 j.pp. mr Urho Mattilanko-
dissa. Samassa tilaisuudessa
vietetään H. p. ehtoollinen.
Embarrass:

Sunn., 3 p. Hartaushetki klo
3 jpp. Embarrassin koululla.
Samassa tilaisuudessa H. p. eh-
toollinen.

R. Aho, pastori.

Mrs Wilhelmina Matsonin muistolle 7.3-1949
„

Kirj. Vilma Lehto

Luonnon juuri kylmimmillään tullessa,
Muuttolintujen poissa ollessa,
Maallinen sun majasi murtui,
Se ystäviltä ja omaisilta ikävältä tuntui.

Ikäsi ei enää mikään nuori ollut,
Kohta olisit jo setsemänkymmentäneljä tullut.
Siltikin olisimme sinua täällä pitää tahtoneet,
Nuorekasta reipasta toimintaasi halulla katsoneet.

Luonteeltasi olit iloinen ja vieraanvarainen.
Kerroit ilosi ja surusi; ett’ Ollut asioissasi salainen.
Köyhien, leskien ja orpojen osaa säälit,
Mielelläsi rovon taitoit tuloistasi, jota säästit.

Itseäsi ja voimiasi et koskaan säästänyt
Etkä vierasta auttamatta kotiin päästänyt.
Ihmeelliset kätesi ruumiistamme viat löysi aina,
Terveyttä, lievitystä sai moni vaiva.

Tiesi kulki monen tuskan ja kyyneleen kautta,
Kuitenkin uskoit jaturvasit, ett’ Herra kaikessa auttaa.
Herraltaken hyvät japahat päivät ottaa
On varmaan eläissä ja kuollessa onnellinen totta.

Usein jalkasi kirkkotietä lähti,
Se olikin elämäsi kirkkain tähti.
Herran työssä aina ahkera olit,
Syntiä ja vääryyttä vastaan sodit.

Pyrkimyksesi oli ylevää ja jaloa,
Varmaan jälkeenpäinkinkoittavi satoa.
Hyvä siemen ei koskaan hukkaan kuole,
Kun se vaan sattuu maahan tuoreen.

Sulia jo on palkan-saanti päivä koittanut,
Olet varmasti autuuden kruunun voittanut.
Sillä töittemme mukaan me tuomitaan kerran,
Jos palkka siltikin on armoa Herran.

Rakas ystävä, lepää rauhassa
Täällä vieraan maan mullassa.
Koko elämämme muistelemme hyvyyttäsi suurta,
Haluamme kerran laulaa kanssasi virttä uutta.

Randall Bakery
XgnjtoT/ James Randall, omistaja

/._ 110 S. Suffolk St. Ironwood, Mich.
TUOREITA LEIVOKSIA PÄIVITTÄIN

KAIKELLAISTA LEIPÄÄ
Syntymäpäivä- ja hääkeekit erikoisuutemme.

Erikoishuomio annetaan kirkoille ja yhdistyksille.

SUOMALAISET PALVELIJAT

The Rexall Drug Store
Suffolk ja Aurora katujen kulmassa

IRONWOOD MICHIGAN

Kaikkea apteekki-alaan kuuluvaa tavaraa yroÄ;
' SUORA KOHTELU AINA

p Oä HIRVELÄ STUDIO

ATO x Kokeneet valokuvaajat
. x Nykyajan välineet

x Ystävällinen palvelus
HALUSITTEPA SITTEN YKSILÖKUVIA TAI

JOUKKOKUVIA, KUVAAMOSSA TAI KOTONA,
NIIN SOITTAKAA MEILLE. NOPEA PALVELUS.

El ole hauskempaa muistoa erikoisista hetkistä kuin
hyvä valokuva.

HIRVELÄ STUDIO
IRONWOOD MICHIGAN
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