
AUTTAJA
Ilmestyy Joka torstai IRONWOODIBSA, MtCH.

Toimittaja J. E. NOPOLA Liikkeenhoitaja
Puhelin: toimistoon SO toimittajan kotiin IM9-R

TILAUSHINNAT» v
Yhdysvaltoihin Ja Cana^aan»

Puolan vuoden —— M.M
Neljän kuukauden tl.oo

AUTTAJA . Finnish weekly newspaper. Publlahod svery
Tbursday by The Finnish - American ISvangellcal Lutheran

National Church, at lronwood. Miehitän.
BUBBCRIPTION RATEB: In the United States and Canada:

Par year, *2.60; slz montha, 11.60; four months, *l.OO
Advertiaing ratea on applicatlon.

Sntered as Second Class Mali Matter January 17, 190*. at the
Post Office at Ironvvood, Michigan, under the Act of Congreea
of March S, 1879. Accepted for malllng at Special rate of
postage provlded for in Section 110* Act of Octover t, I*l7.
authorlzed July 19, 191*.

Pappien velvollisuus on kirjoittaa Auttajaan
uskonnollisen kirjoituksen vuorollaan. Pitäkää
huoli, että kirjoitus saapuu painoon aikanaan.
Kokkonen, A. E. .. huhtik. 10 p.
Lampela, E. P. .. huhtik. 17 p
Latvala, V huhtik. 24 p.
Miettinen, T toukok. 1 p.
Mäki, A. L toukok. 8 p.

Kirjoitusten pitää olla täällä merkittynä päivä-
nä. Muuten ne eivät ehdi seuraavaam lehteen.
Lehden lukijat odottavat kirjoituksia kirkkokun-
nan papeilta.

1 P Harras
2 L Pellerva

llm. 3:7.13; Joh. 11:47-87
3 8 5 sunn. paast.

4 M Ukko
5 T Ireene
6 K Vilho Vilhelmiina
7 T Arpia
8 P Suoma
9 L Eljas

llm. 3:14-22; Joh. 12:1-16
10 8 Palmuaunn.

11 M Verna
12 T Eira
13 K Tellervo
14 T Voma
P«. 22:7-22; Joh. 19:28-30
15 P Pitkäperjantai

16 L Jalo
1 Kor. 18:12-21; Joh. 20:1-10
17 8 Pääsiäinen

18 M Valto
19 T Solmu
20 K Lauha
21 T Anssi
22 P Alina
23 L Yrjö, Jyrkki

Ap.t. 3:12-20; Joh. 21:1-14
24 8 1 pääsiäisen j. sunn.

25 M Markku
26 T Terttu 4\l *

27 K Anto
28 T Armo
29 P Tornia
30 L Mirjami, Mirja

SIIONIN KANTELEEN SÄVELMISTÖ
Jo useita vuosia sitten myytiin loppuunpainos-

samme oleva varasto vanhan Siionin Kanteleen sä-
velistöä. Uutta painosta tästä vanhasta sävelistöstä
ei ole otettu useastakin syystä. Painos olisi kallis,

* ja uusittu painos sävelistöstä on ollut saatavissa
Suomesta jo ihonia vuosia. Olemme kuitenkin tul-
leet siihen kohtaan, missä useissa seurakunnissa
tarvitaan uutta sävelistöä, jota voitaisiin käyttää
Siionin Kanteleen lauluja laulettaessa kirkkokun-
tamme virsikirjasta.

.

Koko asia ei todellisuudessa tuota mitään han-
kaluutta, sillä uutta Siionin Kanteleen sävelmistöä
on saatavissa ja sitä voi käyttää kirkkokuntamme
virsikijan kanssa aivan yhtä hyvin kuin vanhaa-
kin Siionin Kanteleen sävelistöä.Kirkkokuntamme
virsikirjaan on merkitty jokaisen Siionin Kante-
leesta otetun laulun loppuun, mikä on laulun nu-
mero vanhassa ja uudessa SiioninKanteleen säve-
listössä. Sentähden ei uusi sävelmistö tuota mitään
hankaluutta.

Uusi sävelmistö on vanhaa paljon parempi mo-
nessa suhteessa. Useitten korjausten kautta johtu-
nutta sävelmien paremmuutta en hyvistä syistä
yrittäkään esitellä. Senhän olemme kaikin koke-
neet, että vanhan sävelistön sävelmät usein liikku-
vat kerrassaan liian kokeassa äänilajissa seura-
kunnan laulettaviksi. Tämä asia on korjattu uudes-
sa sävelmistössä. Siitä hyvänä esimerkkinä on van-
han sävelistön sävelmä laululle: “Jeesus käskenyt
on evankeliuma Mennä kansoille julistamaan”.
Vanha sävel on niin korkeassa äänilajissa, ettävain
harvat seurakunnassa Voivat sitä laulaa. Uudessa
sävelmistössä voi säveltä laulaa koko seurakunta.

Olemme kaikin hitaita ottamaan käytäntöön
mitään uutta, mutta sekä Siionin Kanteleen uusit-
tu teksti että sävelmistö ovat monessa suhteessa
paremmat kuin vanhat.

Esitämme seurakunnille, että aivan arkaile-
matta ottaisivat käytäntöön uuden Siionin Kante-
leen sävelmistön. Nuotit ovat samat kuin vanhas-
sakin sävelistössä, vain tarpeellisilla korjauksilla
varustettu ja liian korkeat äänilajit laskettu seura-
kunnan äänivarojen ulottuville.

Sävelmistöä voi tilata kirkkokunnan painosta.
Valitettava seikka vain on se, että epäedullisen ra-
hanvaihtokurssin vuoksi sävelmistö on kovin kal-
is, $5.50 postikuiluineen. Ja tästä hinnasta ei paino-
liikkeelle jää mitään käsittelyn korvaukseksi, sillä
kirja maksaa meille $5.00. Pidämme sitä kuitenkin
varastossa seurakuntia palvellaksemme.

o
Kaikki kirjeet eivät mahtuneet tämän viikon

lehteen. Julkaisemme loput ensi viikon lehdessä.

Sinun sanasi on

minun jalkaini
kynttilä ja valo
minun teilläni.
Psalmi 119:105

ANTAMISOHJEITA PIINAVIIKON
TAPAHTUMISSA

G. A. Aho
KAKSI ROPOA
Mark. 12: 41-44

Piinaviikon tiistai oli Jeesuksen julkisen toi-
minnan viimeinen päivä. Ylen paljon ennätti Jee-
sus tuona päivänä toimimaan. Neuvoston jäseniä
oli häntä vastassa, kun hän varhain aamulla saapui
temppeliin. He kyselivät, kenen valtuuttamana hän
toimii, ja vaSta-kysymyksellä hän sai heidät vaike-
nemaan. Sitten hän esitti vertaukset kahdesta po-
jasta, joita isä käski työhön viinimäkeensä, sekä
viinitarhan vuokralaisista, jotka tappoivat isän-
nän palvelijat japojan. Vertaukset siis käsittelivät
taloudenhoitoa Jumalan valtakunnassa. Sitten hän
puhui vertaukset kuninkaan pojan häistä ja suuris-
ta illallisista. Oli myös keskustelu verorahasta ja
Jeesuksen ihmeellinen vastaus: “Antakaa keisaril-
le, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan
on.” Samoin tuli Jeesuksen luo rikas nuorukainen,
joka ei ollut kaukana Jumalan valtakunnasta, mut-
ta joka ei malttanut luopua tavaroistaan, vaan me-
ni pois Jeesuksen luota murheellisena. Vielä tapah-
tui monta vakavaa keskustelua juutalaisten johto-
miesten kanssa. Hän piti sitten jyrisevän puheen
voi-huutoineen kirjanoppineille ja fariseuksille.
Puhe päättyi valitukseen: “Oi Jerusalmen, Jeru-
salmen... te ette tahtoneet... teidän huoneenne
jää teille autioksi...”

Aamupäivän vakavissa opetuksissa jatoimissa
oli siis usein tullut esiin uhraus Jumalan valtakun-
nan hyväksi. Mutta vielä selvemmin tahtoi Jeesus
teroittaa tätä asiaa opetuslapsilleen. Ottaen lepo-
hetken, Jeesus “istui vastapäätä uhriarkkua jakat-
seli kuinka kansa pani rahaa uhriarkkuun.” Ope-
tusaiheen sai Jeesus lesken panemasta rahasta—-
kaksi ropoa.

Jeesusistuu vastapäätä uhriarkkua
Temppelin yhdessä osassa oli 13 vaskista uhri-

arkkua, joihin oli merkitty, mitä tarkoitusta var-
ten rahat käytettiin. Yksi esim. oli halkoja varten,
toinen uhreja, kolmas suitsuketta, neljäs, viides
jne. muita temppelin tarpeita varten. Niin runsaita
olivat lahjoitukset temppelin ylläpitoa ja loistoa
varten, että esimerkiksi Pompeyn ja Cassuksen ai-
kana temppelin kassa, kaikki mahdolliset ulosme-
not pois luettuna, oli meidän rahassamme noin 20
miljoonaa dollaria. Jeesus istui niin lähellä näitä
Israelin uhriarkkuja, että saattoi nähdä, minkä ver-
ran kukin antoi.

Jeesus vieläkin istuu lähellä uhriarkkuja. Hän
vieläkin seuraa tarkoin, mitä kuhunkin valtakun-
tansa työn tarkoitukseen annetaan. Annoimmepa
lämmitysaineisiin, rakennusten korjauksin ja yllä-
pitoon tai kaunistamiseen, palkkoihin, armeliai-
suustyöhön,kuolu-, lähetys- tai kasvatustyöhön, ta-
hi mihinkä muuhun tarkoitukseen, jokopaikallisia
tai kirkkokunnallisia tarpeita varten varmaa on,
että Jeesus tarkoin seuraa uhrejamme. Hän näkee,
minkä summan kukkarostamme otamme, millä
mielelläkukin annamme. Jos annamme nurkuen ja
kitsaasti tai ilolla ja auliisti, jokatapauksessa teem-
me sen Jeesuksen kasvojen edessä. Muistakaamme
tätä, kun keräyslista, kotelo, kolehtiastia tai pyyn-
tö tulee kohdallemme.
Jeesus laskee uhriemme suuruuden

Jeesus näki, kun “monet rikkaat panivat pal-
jon”. Sehän oli iloinen huomio. Valitettavasti on
usein niin, että ne, joilla on enin, panevat vähim-
män. On surullista nähdä rikkaan panevan “vart-
tinsa” kolehtiin, kun köyhät antavat seteleitä; kun
'köyhä antaa rakennusrahastoon satoja dollareita
ja rikas, jonka pitäisi antaa tuhansia, ei anna sen-
kään vertaa. On surullista, kun kirkkokunnailleen
työhön koti- ja filkolähetykseen, opettajain val-
mistamiseen, sairastavien javanhojen pappien ela-
tukseen ym. rikas ei anna mitään, tai antaa mu-
ruja.

Joku sanonee: Meillähän ei olekaan rikkaita.
Päinvastoin! Meillä on enimmäkseen rikkaita. Jo-
kainen, jollaon enemmän kuin hän tarvitsee vält-
tämättömyyksiin, on rikas. Eikö useimmilla meis-
tä ole enemmän kuin jokapäiväisen elämän tar-
peet? Onhan monella sekä omaisuutta ja sijoituksia
että rahasäästöjä. Voidaanko siis “rikkaistamme”,
joita löytyy joka seurakunnassa, farmeilla ja kau-
pungeissa, sanoa, että “monet rikkaat panivat pal-
jon?”

Niistä, “jotka nykyisessä maailmanajassa ovat
rikkaita”, sanoo Paavali: “Kehoita heitä, että teke-
vät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita
ja omastansa jakelevat”. 2 Tim. 6:17-18. Ja Jaakob
varoittaa: “Kuulkaa nyt, te rikkaat: itkekää ja vai-
keroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa. Tei-
dän rikkautenne on mädäntynyt ja teidän vaat-
teenne ovat koin syömät, kultanne ja hopeanne on
ruostunut, ja niiden ruoste on oleva todistuksena
teitä vastaan ja syövä lihanne niinkuin tuli. Olette
kooneet aarteita viimeisinä päivinä.” Jaak. 5:1-3.

On selviö, että rikkaitten tulee Herran työhön
antaa paljon. Jeesuskaan ei siitä erikoista huomau-
tusta tehnyt, että he paljon antoivat. Päinvastoin
hän huomauttaa siitä, että vaikka antoivatkin run-

säästi, eivät he antaneet todellista uhria. “Sillä he
kaikki panivat liiastaan”. Heidän ei tarvinnut mis-
tään kieltäytyä eikä mitenkään uhrautua antaak-
seen. Antaessaan “liiastaan” temppelin tarpeet tu-
livat kylläkin täytetyiksi, mutta he itse eivät olleet
mitään uhrimieltä osoittaneet. He eivät saaneet
Jumalalta kiitosta.

Muttayksi oli joka“pani enemmän kuin kaikki
muut, jotka panivat uhriarkkuun”. Se oli eräs
köyhä leski, joka pani kaksi ropoa. Ropo oli tehty
niin halvasta metallista, ettei .yhtäkään niistä ra-
hoista ole säilynyt meidän päiviimme. Rovon arvo
oli yksi neljäosa senttiä. Leski antoi puoli senttiä

ja tämä oli enemmän kuin kaikkien muiden lah-
joitukset! Miksi? “Tämä pani puutteestaan kaikki,
mitä hänellä oli, koko elämisensä.” Hänelle ei jää-
nyt yhtään mitään. Viimeisen roponsa hän pani
Herran uhriarkkuun. Mutta Jeesus ei sanonut: “Pi-
dä se raha, kipeästihän itse sitä tarvitset. Kylläpä-
hän rikkaat antavat! Temppelin kassassa on pal-
jon, eikä sinun roposi missään tunnu!” Jeesus an-
toi hänen uhrata. Jumalan kirjoihin merkittiin
sinä päivänä suuri lahjoitus. Ja Jumala, “leskien
turva”, varmaan avasi taivaan akkunat ja antoi
siunaustaan tulvia uhraajan kohdalle yllinkyllin.

Välistä kuulemme jonkun, annettuaan pienen
summan johonkin tarkoitukseen, Sanovan: “Se oli
lesken ropo”. Se on asian nurinkurista ja väärää
tulkintaa. Lesken ropo on, olipa summa pieni tai
suuri, kun joku antaa puutteestaan kaikki, mitä
hänellä on, koko elämisensä. Joka näin antaa, se
antaa todella lesken rovon. Löytyyköhän keskuu-
dessamme niitä, jotka uskossa, vakain mielin ovat
niin antaneet? Heidät Jumala asettaa esimerkiksi.

Uhrimieltä me voimme saada ainoastaan hä-
neltä, joka antoi itsensä meidän syntisraukkojen
edestä ristin katkeraan kuolemaan. Kun omistam-
me tämän meille lahjoitetun, näin kalliin uhrin,
voimmeko enää tinkiä, kun pitäisi uhrata jotain
Jumalalle? Voimmeko omistaa niin hirveällä hin-
nalla ostettua anteeksiantamusta ja armoa ja olla
kitsaat suuren Armahtajamme palveluksessa?
Antakaamme ilolla ja uhraten, sillä aina kun an-
noimme “Jeesus istui vastapäätä uhriarkkua ja
katseli, kuinka kansa pani rahaa uhriarkkuun”.
Amen.

ENSIMMÄINEN MARTTYYRI
1. Moos. 4. luku

Aadamilla ja Eevalla oli useita lapsia. Vanhin
heistä oli Kain. Hänestä tuli ensimmäinen surun-
lapsi maailmassa. Sitten syntyi Aabel. Hänestä tuli
ensimmäinen marttyyri.

Kun pojat varttuivat, kumpaisellakin oli oma
ammatti. Aabel oli lampuri ja Kain oli peltomies.
On hyvä, että kullakin on oma elämäntehtävä. Jo-
kaisen pitäisi myöskin päästä sellaiselle alalle, jo-
typn hänen taipumuksensa viittaavat.

Kain Aabel saivat kodissaan hengellisen kas-
vatuksen. Sitä todistaa se, että he molemmat uhra-
sivat Jumalalle. Näin he eivät olisi tehneet, jollei-
vät he olisi kodissaan nähneet uhrattavan ja jollei
heille olisi puhuttu elävästä Jumalasta. Miten tär-
keä onkaan kristillinen kotikasvatus! Älkäämme
aliarvioiko sen merkitystä, vaikka se menikin Kai-
nin kohdalla hukkaan.

Kerran nämä veljekset olivat uhraamassa. Ju-
mala seurasi heidän toimitustaan. Aabelin uhri kel-
pasi hänelle, mutta Kainin uhrin puoleen hän ei
katsonut. Raamattu kertoo, että uskon kautta Aa-
bel uhrasi paremman uhrin kuin Kain. Hebr. 11:5.
Uhrin arvon määrää ennen kaikkea se, minkälai-
nen on sydämen suhde Jumalaan. Se on ratkaise-
va tekijä, josta kaikki muu riippuu.

Kain huomasi, että hänen uhrinsa ei kelvannut
Jumalalle. Sen sijaan, että hän olisi nöyrästi ruven-
nut miettimään syytä siihen ja tehnyt parannuk-
sen, hän Silloin Herra varoitti häntä: “Jos
et hyvin tee, niin väijyy synti ovella, ja sen halu on
sinuun, mutta hallitse sinä sitä!” Tässä on hyvin
sattuva kuva: synti väijyy ovella. Sydän on kuin
huone, jossa on ovi. Synti tahtoisi päästä sisälle te-
kemään tuhojaan. Se väijyy etsien sopivaa tilai-
suutta. Ei ihminen tuntiessaan himoa johonkin ai-
na heti paikalla lankea syntiin.

Sydämen ovella on toinenkin, joka tahtoo pääs-
tä sisälle. Jeesus sanoo: “Katso, minä seison oven
takana jakolkutan; jos jokukuulee minun ääneni
ja avaa oven, niin minä käyn hänen luoksensa si-
sälle ja aterioin hänen kanssaan, ja hän minun
kanssani.” Imk. 3:20. Hän ei väijy, vaan kolkuttaa
ja antaa äänensä kuulua. Hän ei tule tuhoamaan,
vaan viettämään ihanaa juhlaa syntisen kanssa ja
tekemään hänet onnelliseksi.

Samoin kuin Jumala varoitti Kainia, samoin
hän vieläkin varoittaa*synnin väijymiä ihmisiä.
Hän ei tee niin suotta. Siksi hänen varoituksiltaan
pitäisi ottaa vaari. Kain ei tehnyt niin. Ovella väi-
jyvä synti pujahti sisään, jaKainista tuli murhaa-
ja. Aabel kuoli uskonsa tähden. Monet hänen jäl-
keensä ovat saaneet saman kohtalon. Heidän kuo-
lemansaon ollut kallis Herran silmissä. Ps. 116:15.

Jumala vaati Kainin tilille. Kain ensin kielsi
syyllisyytensä ja sanoi, ettei hän ole veljensä var-
tija. Mutta häntä syytti raskaasti varma todistaja,
Aabelin veri. Jumala sanoi: “Mitä olet tehnyt?
Kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta.” Kyllä
Herra tiesi, missä Aabel oli ja miten hänelle oli
käynyt. Hän näkeekaikki rikokset.

Aabelin veri huusi Kainille kostoa. On loinen
veri, joka “puhuu paremmin kuin Aabelin veri”.
Hebr. 12:24: Se on Jeesuksen veri, vihmontaveri.
Se huutaa meille armoa. Aabelin veri toi tunnon
syytteet jarauhattoman olon, Kristuksen veri puh-
distaa omantunnon ja antaa sydämelle rauhan.

Kainin rangaistus oli hänen omasta mielestään
raskaampi, kuin hän voi kantaa. Sitä hän paheksui
ja suri. Pikemmin hänen olisi pitänyt valittaa sitä,
että hän oli tehnyt suuren rikoksen. Jos hän olisi
niin tehnyt, se olisi johtanut hänet parannukseen,
mutta nyt hän poistui Herran luota katumattoma-
na ja epäuskoisena. Miten surullinen hänen muis-
tonsa onkaan Raamatun lehdillä! Toisin on Aabelin
laita. Raamattu sanoo, että hän vielä kuoltuaankin
puhuu, puhuu uskosta ja siitä onnellisesta osasta,
joka uskovaisellaon silloinkin, kun hän joutuu epä-
uskoisten vihan uhriksi.

Kain asettui asumaan Noodin maahan. Nood
merkitsee vapisemista. Ehkäpä Kain tunsi väliin
sisimpänsä vapisevan syyllisyyden painon alla.
Jumalattomalla ei ole rauhaa.

Kainista kerrotaan vielä, että hän perusti kau-
pungin ja antoi sille nimen Hanok. Hänellä oli
myöskin Hanok niminen poika. Hän ei ollut sama,
jostakerrotaan seuraavassa luvussa ja joka vaelsi
Herran yhteydessä. Matthew Henry sanoo, että hy-
villä ja pahoilla ihmisillä voi olla samat nimet,
mutta että Jumala osaa eroittaa Juudas Iskariotin
ja sen Juudaksen, joka ei ollut Iskariot. Joh. 14:22.
Kainin jälkeläiset olivat samoin kuin hän itsekin
epäuskossa eläviä ihmisiä.

Tutkittavanamme olevassa luvussa kerrotaan
sitten vielä Aadamista ja olivat menet-
täneet kaksi poikaa: Aabel oli kuollut, ja Kain oli
matkustanut kauas kodistaan. Mutta Jumala loh-
dutti surevia vanhempia. Heille syntyi Seet nimi-
nen poika. Kun Herra ottaa jotakinpois, hän antaa
tilalle jotakinmuuta. Seetin syntymisessä näemme
myöskin kuvan siitä, miten Jumala synnyttää nii-
den pyhien tilalle, jotka siirtyvät taivaaseen, uusia
uskovaisia. Herralla on aina maailmassa pyhä sie-
men. Näemme tässä lisäksi, miten Jumala pitää
huolta siitä, että hänen suunnitelmansa väkivallas-
takin huolimatta toteutuvat. Hän oli antanut lu-
pauksen tulevasta vaimon siemenestä, joka oli rik-
kipolkeva käärmeen pään. Tämä lupaus ei käynyt
merkityksettömäksi sen kautta, että Aabel surmat-
tiin. Ihmissuvun piti jatkua sanoisimmeko?
Aabelin linjalla, ja niin Seet syntyi.

Nuo kaksi linjaa, Aabelin jaKainin jatkuivat
myöskin hengellisessä katsannossa. Niin on vielä
nytkin. Maailmassa on kaksi joukkoa, uskovaisten
ja epäuskoisten. Niin on silloinkin, kun Jumalan
Poika ilmestyy kirkkaudessaan ja kunniassaan.
Kumpaanko joukkoon sinä kuulut?

E. Penttinen.
o

JUMALAN POIKA KUOLI
Ammoisista ajoista asti on ollut monia ihmisiä,

jotka ovat kieltäneet Kristuksen kuolemisen ja
ylösnouseminen. He sanovat, että Kristus ei kuol-
lut ristillä, vaan että hänen ystävänsä ottivat hä-

, nen ja hoitivat häntä ja paransivat hänen.
Kun luemme evankeliumia Johanneksen mu-

kaan, yhdeksännessätoista luvussa meille näyte-
tään, että on monta todistajaa siihen, että Jeesus
kuoli ristillä.

Jetesus naulittiin ristille aamulla ja iltapäivällä
juutalaisetpyysivät Pilatukselta, että ristiinnaulit-
tujen sääriluut rikottaisiin ja ruumiit otettaisiin
alas, sillä se oli heidän lakiaan vastaan, että kukaan
riippuisi ristillä auringon laskemisen jälkeen. Sit-
ten sotilaat tulivat jarikkoivat pahantekijäin sääri-
luut. Mutta kun he tulivat Jeesuksen luo he näki-
vät hänet kuolleeksi eivätkä rikkoneet hänen lui-
taan, vaan yksi sotilaista puhkaisi keihäällä hänen
kylkensä ja siitä vuoti verta javettä.

Sitten Joosef, arimatialainen, Jeesuksen ope-
tuslapsi, vaikka salaa, pyysi Pilatukselta saada ot-
taa Jeesuksen ruumiin ja Pilatus myöntyi siihen.
Myös Nikodeemus toi mirhan ja aloen seosta. He
ottivat Jeesuksen ruumiin ja käärivät sen hyvän-
hajuisten yrttien kanssa kääriliinoihin, niinkuin
juutalaisilla tapana oli haudata. Sen jälkeen he pa-
nivat ruumiin hautaan.

Totisesti, Karitsa joka otettiin teurastettavaksi
temmattiin pois elävien maasta. Jumalan Karitsa,
joka pois ottaa maailman synnin antautui kuole-
maan. Tämän kuoleman kautta hän teki sovituksen
syntiemme tähden Jumalan kanssa.

Uskovaisella ei tarvitse olla mitään pelkoa
kuolemasta tahi haudasta, sillä kuolemansa kautta
Kristus pyhitti haudan kristityille. Hänen ylösnou-
semisensa kautta hän antaa meille voiton synnin ja
kuoleman ylitse.

Uskovaisille hauta on vain lepopaikka
maallisista kiusauksista sillä Jeesus on sanonut*:
“Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa,
tulen takasin ja otan teidät tyköni, että tekin oli-
sitte siellä missä minä olen.” Kun hän tulee tuo-
miopäivänä, kaikki haudat aukenevat ja kaikki
kuolleet nousevat ja hän erottaa toiset toisistaan
niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista. Niille,
hänen oikealla puolellaan oleville hän sanoo: “Tul-
kaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valta-
kunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman
perustamisesta asti.”

Rukoilkaamme Herraa, että hän aintaisi meil-
le vahvan uskon Vapahtajaamme Jeesukseen ja
voimaa tunnustaa Jobin kanssa: “Mutta minä tie-
dän lunastajani elävänpä viimeisenä päivänä hän
on seisova multien päällä. Ja sittenkuin tämä nah-
ka on yltäni raastettu ja olen ruumiistani irti, saan
minä nähdä Jumalan. Hänet olen minä näkevä apu-
nani; minun silmäni saavat nähdä hänet eikä
vieraana.”

Einar M. Beck
Concordia Seminary

Springfield, 111.
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