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Tri L. Emmet Holt, Jr., yksi maailman etevimpiä lasten

lääkäreitä, ja Insinööri Paavo Koponen, lähtömatkalla Suo-
meen KLM Royal Dutch Airlines lentokoneella. Tri
Holt menee Suomen lääkärien kutsumana luennoimaan Hel-
singin Yliopistossa. Esteri L. Hietala toivottamassa onnea
matkalle.

KESKILÄNNEN PIIRIN
LUTHERLIITOT

Syyskokouksen ohjelma on
seuraava: Kokouksen paikka:
Rock Lake, N. Dak.; kokouk-
sen aika: lokakuun 8 ja 9 päivä.
Lauantaipäivän ohjelma:

Avajaisjuimalanpalvelus klo
10 aamulla R. J. Aho.

Päivällinen: kello 12.
Työkokous: kello 2 iltapäi-

vällä. Kokouksen käsiteltävä
aine “Kristillisyys ja kommu-
nismi”.

Juihla-illallinen alkaa kello
7 illalla. :

Ohjelmaa sekä uskonnolli-
nen filmi “Youth for the King-
dom”.
Sunnuntaipäivän ohjelma:
(Kaikki tämän päivän tilaisuu-
det pidetään Rollan kontrin
kirkossa)

Englanninkielinen jumalan-
palvelus kello 10 aamulla O.
Aho. Suomenkielinen juma-
lanpalvelus kello 11:15 aamul-
la J. Wm Sippola.

Päivällinen 12.
Iltahartaus ja ohjelma 8 ill.

ELYN KANSALLISSEURA-
KUNTAPIIRIN TOIMINTAA
Ely:

Sunn., 2 p. Klo 8:30 aam.
suomk. jumalanpalvelus ja H.
ehtoollinen. (Huom! Alkamis-
aika siirretty puolta tuntia
varhaisemmaksi.) Klo 10 sun-
nuntaikoulutunti. Klo 11 aam.
englk. jumalanpalvelus ja H.
p. ehtoollinen. Ilmoittakaa, en-
nen jumalanpalvelusta, aiko-
muksenne osallistua Herran
pöytään. Klo 7:30 ill. virkakun-
nan kökous. Paikasta lähem-
min sunnuntain lehtisessä.

Keskiv., 5 p. Suomk. viikko-
illan hartaushetki klo 7:30.

Torat., 6 p. Naistenliiton ko-
kous mr jamrs Jalmer Rosdet-
in kodissa, 29 E James St. Mrs

Pearce Hardware
Furniture Cos.

Vastap. Lake Superior District Power Cos.

ERNEST SEPPÄLÄ, liikkeenhoitaja

HUONEKALUJARAUTATAVARAA
KAIKESTA NIKKARIEN
LAJISTA TARPEITA

MUISTAKAA POIKETA KAUPASSAMME
Suomalaiset kauppapalvelijat

Phosphate puhdistus»!naita kaikkea puhdistusta varten

Rosdet kattaa kahvipöydän
mrs Reino Wahlbergin avusta-
mana. Kaikki naiset silloin
mukaan.
Waasa-Town:

Sunn.,'2 p. Hartaushetki ja
H. p. ehtoollinen klo 1:30 j.pp.
mr Jacob Rajalan kodissa.
Embarras:

Sunn., 2 p. Hartaushetki ja
H. p. ehtoollinen klo 3 j.pp.
Embarrassin koululla.
Tower*Soudan:

Huom! Perj., 7 p., ei voida
pitää aikaisemmin ilmoitettua
tilaisuutta. Pastori on silloin
osallistuma ss a Ylä-keskilän-
nen Lutherliittopiirin juhliin
Rock Lakessa, No. Dakota.
Seuraavassa lehdessä ilmoite-
taan lähemmin, koska ja missä
hartaushetki pidetään.

R. Aho, pastori.

JÄRVIENPÄAN KANSAL-
LISSEURAKUNTAPIIRIN
TOIMINTAA
Superior:

Lokakuun 2 p. Pyhäkoulu
pappilassa klo 10 ap. Englan-
ninkielinen jumalanpalvelus
Christ Lutheran kirkossa klo
7:30 ill.
Thomson:

Lokakuun 2 p. Pyhäkoulu ja
rippikoulu kokoontuvat klo
9:30 ap. Englanninkielinen eh-
toollisjumalanpalvelus klo 10:-
30 ap.
Keille River:

Lokakuun 2 p. Suomenkieli-
nen jumalanpalvelus Kaleva-
lan kirkossa klo 1:30 iltap.
Gilbert:

Lokakuun 18 p. Suomenkie-
linen jumalanpalvelus kirkos-
sa klo 7:30 ill.
Virginia:

Lokakuun 20 p. Suomenkie-
linen jumalanpalvelus Trinity
Lutheran kirkossa klo 7:30 ill.

E. P. Lampela.

AUTTAJA TORSTAINA SYYSKUUN 29 P. 1949

“Jos mahdollista on ja
mikäli teistä riippuu,
eläkää rauhassa kaik-
kien ihmisten kanssa”
(Ote prof. C. F. W. Waltherin
saarnasta.)

11.
Siihen, että kristitty ainakin,

mikäli hänestä riippuu, elää
rauhassa kaikkien ihmisten
kanssa, kuuluu,
että hän ei kosia kenellekään

pahalla,
sillä apostoli sanoo: “Älkää ke-
nellekään pahaa pahalla kos-
tako”.

Niin usein ihmiset ikävä
kyllä päättelevät näin: kun
he eivät itse, vaan toinen osa-
puoli on antanut ensimmäisen
aiheen epäsopuun ja kun ni-
menomaan loukkauksen ai-
heuttaja niinkuin hänen
velvollisuutensa olisi ei en-
siksi tule sovintoa hieromaan,
ei syy muka ole heissä, vaikka
he eivät eläkään hänen kans-
saan sovussa. Ja jos heidät sen-
tähden vedetään tilille, sano-
vat he, että tuo vihamielisyys
ja riita on heidän välilleen su-
keutunut vastustajan synnis-
tä eikä heidän syystään. Näin
sanoessaan he ovat sitä mieltä
että heidän epäystävällinen
mielenlaatunsa, vihankaunan-
sa, pahat puheensa, vihamieli-
set eleensä ja menettelynsä
ovat oikeutetut. Jos he eivät
ole kristittyjä, he jopa iloitse-
vat, kun heidän loukkaajal-
leen käy pahoin. Sellaiset odot-
tavat vain sopivaa tilaisuutta
kostaakseen hänelle ‘takaisin
kärsimänsä vääryyden. Jos
taas sellaiset “kristityt”, jotka
eivät valvo elämäänsä, saavat
jälleen loukkauksen jonkun
kristityn taholta, sallivat he
usein sydämessään kasvaa hei-
tä kohtaan jonkin katkeruu-
den juuren, josta sitten kasvaa
ja tulee näkyviin myös kyllin
katkeria hedelmiä. Loukkaa-
jalle, joka usein voi tuhkin ar-
vata syytä tällaiseen, käy sit-
ten kuten Jaakobille, josta on
kirjoitettu: “Ja Jaakob huoma-
si Laabanin kasvoista, ettei
hän ollut häntä kohtaan niin-
kuin ennen.” Liiankin tavalli-
sesti käy nin, että tuollaiset ih-
miset eivät voi enää oikein sy-
dämestään rukoilla loukkaa-
jansa puolesta eikä rukoilla
hänellekaikkea ruumiillista ja
hengellistä menestystä. Eivät
he myöskään enää oikein sydä-
mestään voi iloita hänen me-
nestyksistään eikä oikein sy-
dämestään häntä ystävällisesti
puhutella ja tehdä hänelle
kaikkea hyvää. Vielä vaikeam-
paa se on, jos loukkaaja on tai
ainakin tahtoo olla kristitty. Ja
sen ohessa sellaiset ihmiset
kuitenkin ovat sitä mieltä, että
ainoastaan heidän loukkaajan-
sa on syypää epäsopuun.

Mutta mitä sanoo apostoli?
Hän sanoo: “Mikäli teistä

riippuu, eläkää rauhassa kaik-
kien ihmisten kanssa. Älkää
kenellekään pahaa pahalla
kostako!” Huomatkaa tästä:
vaikka ihminen ei tosin ole-
kaan itse antanut ensimmäistä
aihetta epäsopuun, mutta ei ra-

kasta häntä —* koetun louk-
kauksen johdosta enää niin-
kuin ennen, ei käytöksessä ja
sanoissa ole enää häntä koh-
taan yhtä ystävällinen kuin
ennen, vieläpä tekee hänelle
jälleen samalla tapaa kuin tä-
mä on tehnyt hänelle, niin juu-
ri silloin ihminen ei elä, mikä-
li hänestä riippuu, rauhassa
kaikkien ihmisten kanssa.

Tässä tapauksessa kuuluu
tähän tekstimme loppusano-
jen mukaan päinvastoin seu-
raavat kaksi asiaa. Ensiksi
apostoli sanoo: “Älkää itse kos-
tako, rakkaani, vaan antakaa
sijaa Jumalan vihalle, silläkir-
joitettu on: Minun on kosto,
minä olen maksava, sanoo Her-
ra”. Jos kristitty tahtoo käydä
Jumalan edessä rauhanteki-
jästä, ei hän saa siis olkoon-

i pa loukkaus suuri ja törkeäkin
tehdä loukkaajalleen takai-

sin Vähintäkään pahaa, sillä
joko loukkaus ei ole minkään
rangaistuksen ja edes puhumi-
sen arvoinen tai sitten se an-
saitsee Jumalanrangaistuksen
ja vihan. Mutta siinä tapauk-
sessa, että lähimmäisen paha-
teko todella ansaitsee Jumalan
vihan ja rangaistuksen, täytyy
myös antaa sijaa Jumalan vi-
halle siten, että itse ei saa
kostaa lähimmäiselleen ei
missään muodossa, ei saa ryh-
tyä Jumalan virkaan eikä si-
ten estää Jumalaa, kun hän
omalla tavallaan rankaisee ja

.kostaa. Kristityn täytyy pitää
I rauhaa ja yksimielisyyttä niin
| suuressa arvossa, että hän mie-
jlelläänkärsii vaikkapa melkoi-

I sen vahingon, jos hän siten voi
hankkia rauhan ja yksimieli-
syyden.

Mutta sekään ei riitä. Apos-
toli vaa-tii vielä enemmän. Hän
sanoo toiseksi: “Jos vihamie-
helläsi on nälkä, ruoki häntä,
jos hänellä on jano, jouta hän-
tä, sillä näin tehden sinä ko-
koat tulisia hiiliä hänen pään-
sä päälle. Älä anna pahan it-
seäsi voittaa, vaan voita sinä
paha hyvällä.” Jos siis kristit-
ty tahtoo olla Jumalan edessä
rauhantekijä, ei hän siis saa
kostaa loukkaajalleen pahaa
pahalla. Hännen täytyy lisäksi
myös palkita hänelle pahaa
hyvällä. Kristitty ei saa tehdä
loukkaajalleen niinkuin tämä
on tehnyt hänelle, vaan hänen
täytyy myös osoittaa loukkaa-
jalleen, että hän ei ole tälle
suuttunut. Hänen tulee siis
tehdä samoin kuin Jaakob, jo-
ka lahjoillaan koetti lepyttää
veljeään Eesauta ja todella hä-
net lepyttikin. Mitä enemmän
joku loukkaa ja vihaa ‘kristit-
tyä, sitä palavammalla ja sää-
liväisem m ä 11 ä rakkaudella
täytyy kristityn suhtautua
vastustajaansa. Mitä synkempi
ja äreämpi loukkaaja on, sitä
ystävällisemmin tulee louka-
tun suhtautua häneen. Mitä
pahemmin loukkaaja lähim-
mäisestään puhuu, sitä parem-
min täytyy hänen puhua louk-
kaajastaan. Kristityn tulee vä-
symättä kaikin tavoin koota
tulisia hiiliä 1 o u kkaajansa
pään päälle, se on: hänen tulee
rakkauden ja hyväntekemisen

runsaudella toimia niin, että
loukatun rakkaus lopulta voit-
taa hänet, ja loukkaaja heltyy,
hänen sydämensä sulaa, hän
lakkaa vihastansa ja hänessä
syttyy vastarakkaus loukattua
kohtaan.

Mutta vihdoin täytyy kristi-
tyn yleensä myös tottua siihen
ajatukseen, että hänen kristi-
tyt ystävänsäkään eivät ole
mitään enkeleitä, kuten hän
itsekään ei ole enkeli. Sentäh-
den hänen on jätettävä huo-
maamatta paljon myös kristit-
tyjen taholta tulevaa vääryyt-
tä. Mitään salavihaaei saa säi-
lyttää sydämessä niitä koh-
taan, jotka ovat meitä loukan-
neet. Päinvastoin on heille
mielellään annettava anteeksi.
Emme saa epäillä meille louk-
kausta aiheuttaneen lähim-
mäisemme vilpitöntä kristilli-
syytä eikä hänen rehellistä ys-
tävällisyyt tään. Veljellinen
rakkaus ei saa sen johdosta
häiriintyä. Heille on ennem-
min tehtävä hyvää mutta ei
sitä varten, että siten saattai-
simme heidät yhä suurempaan
häpeään. Kaikki tällaisessa
tarkoituksessa tehdyt hyvät-
työt olisivat pelkkää myrkyl-
listä sappea ja kauhistusta Ju-
malan edessä. Päinvastoin teh-
käämme sille, joka on meitä
loukannut, hyvää siinä mie-
lessä, että innostaisimme hän-
tä uuteen ja yhä suurempaan
rakkauteen.

Oi, rakkaat kuulijani, jospa
näin tekisivät kaikki ihmiset,
vaikkapa vain kaikki kristityt
elääkseen, mikäli heistä riip-
pu, rauhassa kaikkien ihmis-
ten kanssa. Miten kukoistaisi-
kaan silloin rauha sydämissä,
kodeissa ja perheissä, kaupun-
geissa ja seurakunnissa, yleen-
sä koko maailmassa!

“Luterilaisen” suomen-
nos.

VÄRILLISTÄ NÄKÖRADION
LAILLISTUTTAMISTA
HARKITAAN

Liittohallibuk sen Federal
Communications Commissio-
nin jäsenet pitävät tällä vii-
kolla neuvotteluja Washing-
tonissa päättääkseen, josko
tehtailijoille annetaan oikeus
ruveta valmistamaan värillisiä
television eli näköradioja. Rat-
kaistavana on monta kysymys-
tä. On ensiksikin päätettävä,
onko värillinen näköradio ke-
hitetty riittävän pitkälle, että
sen voi tarjota kansalle. On
myöskin otettava huomioon se
seikka, että entiset näköradiot
eivät ole käyttökelpoisia väril-
listä näytöstä varten.

MINNESOTAN YLIOPISTO
SAI TOISTA MILJOONAA
DOLLARIA

Minnesotan valtion yliopis-
ton johtokunta ilmoittaa hil-
jattain saaneensa yliopistolle
lahjoituksia, joiden yhteisarvo
on $1,109,518. Suurin näistä
lahjoista on United States
Public Health virastolta, yh-
teensä $857,000. Arne rican
Cancer yhdistys lahjoitti $50,-
000 ja valtion American Le-
gion $lOO,OOO sydäntaudin tut-
kimiseen. Lahjoitetuinpa vie-l
'la hallituksen taholta $lOO,OOO

MEILLÄ ON
Remington Portable kirjoituskoneita .$84.50

Webster’s Collegiate sanakirjoja 6.00
Englantilais-suomalaisia sanakirjoja

(Aino Wuolle) a 3.00
Suomalais- englantilais sanakirjoja 3.00

Kultakirjaimia V 2 tuumasta s:teen tuumaan.

Tarttuvat pysyvästi mihin kovan pohjaan

tahansa. Tiedustelkaa lähemmin.

Pumpulisia pyyhkeitä, 5 Ib. laatikko 1.50

NATIONAL PUBLISHING COMPANY

Drawer 432
Ironwood, Mich.

NELJÄ SUKUPOLVIA

fcj £

Mrs Susan Mäki, tyttärensä
mrs Carl Salo, tyttären tytär
mrs Thomas Puskala ja tyttä-
ren tytär Kathryn. Lorraine
Puskala. Kaikki yllämainitut
asuvat Iron River’issä, Mich.

MUISTOLAUSE
Kalliina säilyyrakkaan äidin muisto. Hän sai siirtyä

rauhan majoihin vuosi sitten, lokäk. 5 p. 1948.
Kaipauksella muistelevat,

Puoliso, August Matilainen
ja lapset Kalle ja Erkki perheineen.

Kaipauksella ilmoitamme, että rakas isämme

CHARLES K. HINTSA
vaipui kuolon uneen kotonaan Ironwoodissa syyskuun
17 päivänä viisi kuukautta kestäneen sairauden jälkeen.
Hän oli syntynyt Töysässä syyskuun 2 päivänä 1874 ja
tuli Amerikkaan v. 1901, asettuen asumaan Ironwoodiin,
missä työskenteli kaivoksessa kahdeksan vuotta ja sitten
siirtyi farmille Kimballiin, Wis., missä oli 35 vuotta. Vii-
meiset vanhuutensa vuodet hän vietti Ironwoodissa.
Avioliittoon hän meni Lydia Lipon kanssa Suomessa v.
1895. Ruumis haudattiin Ironwoodin hautausmaahan
syyskuun 21 päivänä. Lähinnä jäivät kaipaamaan puoliso,
viisi tytärtä: mrs Hennie Koivisto, Tripoli, Wis., mrs On-
ni Karpinen, mrs James Webber, mrs Edward Gullan ja
mrs Eugene Ringwall, kaikki Ironwoodissa; viisi poikaa:
Louis, Chicagossa; John, Bruno ja Leonard Hurleyssä,
Wis., Reino, Puritanissa, Mich.; 22 lasten lasta ja 9 las-
ten lasten lasta.

Mä pääsen tyyneen rantahan myrskyisät jotka pauhaa
Kiusauksista maailman Saan iäks’ kaikeks’ rauhan Vai-
voista pääsen lepohon Pimeydestä valohon itkusta tai-
vaan riemuun.

Levätköön isämme nyt rauhassa Me täällä surun al-
hossa Olkaamme aina valmiit vaan Myös mekin täältä
korjataan.

Puoliso ja lapset.

Lausumme monet sydämelliset kiitokset kaikille,
jotka isämme sairauden aikana sekä hautajaisissa osal-
listuivat suruumme. Kiitos pastori Hirvelle lohdutuksen
sanoista sekä mrs Hirvelle laulusta ja soitosta. Samoin
kiitokset kantajille, kukkien lähettäjille ja kaikille, jotka
osallistuivat isän hautajaisiin.

Samat.

Surulla jakaipauksella ilmoitamme, että rakas isäm-
me ja isoisämme

GUST WUORINEN
kuoli kotonaan Wakefieldissä, Mich., syyskuun 16 päivä-
nä 1949 keuhkokuumeeseen kolmen päivän sairauden jäl-
keen. Hän oli syntynyt Lapualla syyskuun 4 p. 1875 ja
tuli Amerikkaan v. 1900 pian sen jälkeen,kun oli mennyt
avioliittoon Justiina Eskon kanssa, joka kuoli v. 1936.
Hän asui Wakefieldissä koko Amerikassa olonsa ajan.
Ruumis haudattiin Wakefieldin hautausmaahan syysk.
19 päivänä. Lähinnä kaipaamaan jäi kaksi tytärtä: mrs
Sidney Berringer ja mrs August Klemettilä; kaksi poi-
kaa: Gust ja Matt; yksi sisko; 17 lasten lasta ja yksi lap-
sen lapsen lapsi.

Edessä Herran istuimen
Nyt sielu iloitsee,
Ja morsianna Jeesuksen
Hänessä riemuitsee.
Se, mitä tääF vaan uskottiin
Ja ikävöiden toivottiin,
Nyt nautintona on.

Ei löydy siellä surua,
Ahdistus katosi.
Ei kuulu siellä itkua,
Valitus vaikeni;
Vaan rauha, riemu rakkaus
Ja taivaallinen rikkaus
On Herran tykönä.

Viimeinen muisto isälle—
Kustin, Sannan, Matin ja Marjan perheiltä.

Elon tietä hiljaisenakuljit,
Vaikeat vaivasi vaieten kannoit.
Hiljaa sammui silmäs kirkkaat,
Hiljaa sydän taukosi.
Luojan kutsu kuului sulle,
Pääsit lepoon iäiseen.

Lapset.

Päivä rientää kohti loppuaan,
On ilo maallinenkuin varjo vaan.
Ei ole täällä mitään pysyvää,
Vain sinä, Herra, sinä luoksein jää.

Lasten lapset.

Kauan kärsit, kauan kestit,
Viimein rauhan saavutit.

Lapsen lapsen lapsi.

Täten vielä tulkitsemme sydämelliset kiitokset kai-kille ystäville, jotka lähettivät muistoseppeleitä ja tuli-
vat saattamaan isän tomumajaa haudan lepoon.

Samat.
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