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Luemme tekstissämme “Mi-

nä olen elämän leipä: jokatu-
lee minun tyköni, se ei koskaan
isoa ja joka uskoo minuun se
ei koskaan janoa.” Kristukses-
sa, elämän leivässä, kaikki
meidän hengelliset tarpeemme
tyydytetään. Sillq jos me tu-
lemme hänen tykönsä, uskoen
Häneen silloin emme milloin-
kaan näe nälkää eikä janoa.

Israelin lapset söivät man-
naa erämaassa. Mutta se man-
na vain elätti heidän ruumiin-
sa, niinkuin Kristus sanoo tässä
samassa luvussa: “Teidän isän-
ne söivät mannaa erämaassa,
ja he kuolivat.” Mutta Hän sit-
ten näyttää mitä tapahtuu, jos
syömme häntä, elämän leipää,
sanoen: “Tämä on se leipä, joka
tulee alas taivaasta, että se, jo-
ka sitä syö, ei kuolisi.” Siis us-
kosta Kristukseen seuraa tä-
mä, että meillä tulee olemaan
elämä ja kaikki mitä siihen on
kätketty.

Uskossa Kristukseen meillä
on armahdus. Jumala ei enää
katso meidän syntejämme ja
ei tuomitse meitä niiden täh-
den, sillä uskon kautta
me omistamme itsellemme sen
anteeksiantamu kse n, jonka
Kristus on ostanut meille. Raa-
matu sanoo: “Kuka on Jumala,
niinkuin sinä olet, joka annat
pahat teot anteeksi ja käyt
ohitse perintösi jäännöksenri-
kosten? Ei Hän pidä vihaa iä-
ti, sillä hänellä on halu lau-
peuteen.” Kristuksen tähden
Jumala on armahtanut meitä
ja uskon kautta tulemme osal-
lisiksi tästä armahduksesta.

Tämän uskon kautta tulee
myös rauha, joka pysyy ian-
kaikkisesti. Nykyään maail-
massa on paljon puhetta rau-
hasta. Valtiomiehet koettavat
kaikenlaisia keinoja säilyttää
rauhaa ja estää uuden tuhoa-
van sodan tulon. Mutta tosi
rauhaa ei voida löytää muualta
kuin Kristuksen evankeliumis-

ta, siitä, että syntimme ovat
varmasti anteeksiannetut.Kun
olemme uskossa ottaneet vas-
taan anteeksiantamuksen min-
kä Kristus on ansainnut meille
sitten vasta voimme nauttia
todellista, kestävää ja iäti py-
syvää rauhaa.

Kun meillä on rauha Juma-
lan kanssa, tulee meille myös
ilo, joka täyttää sydämemme
sanomattomalla riemulla. Ei
se ole sellaista iloa, josta maa-
ilma nauttii, vaan se on sitä
iloa joka johtuu siitä, kun tie-
dämme, että syntimme ovat
anteeksi annetut ja että me
nyt saamme olla yhteydessä
Jumalan kanssa.

Uskon kautta Kristukseen
iankaikkisen elämän toivo vah-
vistuu. Sen vuoksi kun elämä
maailmassa on täynnä kipua,
murhetta, sairau 11 a, ynnä
muuta, ihmiset toivovat, että
tämän elämän toisella puolel-
la he löytävät jotakin parem-
paa. Pakanatkin hyvillä töil-
länsä koettavat saavuttaa pa-
remman elämän kuoleman jäl-
keen. Mutta vain kristityllä,
joka uskoo Kristukseen, Va-
pahtajaansa, voi olla täydelli-
nen toivo ja varmuus, että hän
saavuttaa iankaikkisen elä-
män. Sillä uskossa Kristuk-
seen, Jumalan leipään, me tie-
dämme, että meillä on rauha
Jumalan kanssa, ja että meillä
on elämä Kristuksessa.

Kun viimein kuolema tulee,
ei meidän enää tarvitse pelä-
jätä, sillä Kristus on tuonut
elämän meille. Voimme olla
varmaat siitä, että kuolema tu-
lee vain olemaan ovi, jonka
kautta pääsemme taivaaseen.
Kuolema on vain se väline, jo-
ta Kristus käyttää, ottaakseen
meidät pois täältä kärsimyk-
sien maailmasta luokseensa
taivaaseen.

Siis, rakkaat ystävät, syö-
käämme aina elämän leipää.
Niinkuin jokapäiväinen leipä
ylläpitää ruumiimme samoin
elämän leipä Kristus ylläpitää

sielumme sanan viljelemisen
kautta. Jumala suokoon meille
armonsa, että me aina eläisim-
me uskossa uskon alkajaan ja
täydelliseksi tekijään, Kristuk-
sen. Amen .

Ja Jumalan rauha, joka on
kaikkia ymmärrystä ylempi,
on verjeleva meidän sydä-
memme ja ajatuksemme Kris-
tuksessa Jeesuksessa. Amen.

E. Ylinen.

Iron Belt, Wis.
Mr ja mrs Fred Läntän ho-

peahäitä vietettiin sunnuntai-
na, elok. 20 p., heidän koto-
naan. Tilaisuutta varten koris-
tettuun kotiin saapui juhlapäi-
vänä noin 100 ystävää toivot-
tamaan hopeahäitään viettä-
välle pariskunnalle siunausta
ja menestystä. Hääpäivä oli
elok. 16 p., mutta vietettiin
vasta seuraavana sunnuntaina.

Thomson, Minn.
Kesän ihanuus alkaa taas

kallistumaan syksyyn päin.
Kevät oli myöhäisempi, niin
myös kasvit ovat myöhästy-
neet. Heinätyö nyt jo alkaa ol-
la loppupäässä. Kaura myös
näyttää valmistuvan, että saa
alkaa elon leikkuuseen.

Kuolema on myöskin vierail-
lut seurakunnassamme. Mrs
Hakkarainen sai kotiinkutsun

ll p. 71 vuoden
vanhana ja haudattiin heinäk.
14 p. P. Matteuksen Ev. Luth.

Kansallisseurakunnan kirkon
hautausmaahan past. E. P.
Lampela, Superiorista toimit-
taen viimeisen palveluksen.
Suremaan jäi 2 tytärtä. Mie-
hensä on kuollut jo ennemmin.

Sitten kuoli mrs Matson ko-
tonaan Thomson-townissa hei-
näk. 12 päivä 85 vuoden ikäi-
senä ja haudattiin heinäkuun
15 p. Past. E. P. Lampela, Su-
periorista toimitti viimeisen
palveluksen ja ruumis kätket-
tiin kirkon hautausmaahan.
Hän on asunut yli 40 vuotta
Thomson-Townissa.Kaiken ai-
kaa kuulunut jäsenenä tähän
seurakuntaan. Miehensä on jo
ennemmin kuollut. Suremaan
jäi 5 poikaa: Michael, Cloquet-
essa, Minn.,; Robert, Duluthis-
sa; ja Emil, William ja Erick,
Thomson-Townissa; 3 tytärtä:
mrs Esther Hill, Duluthissa;
mrs Joseph Juntunen (Lempi)
ja miss Aili Matson, Thomson-
Townissa; 24 lasten lasta ja 5
lasten lasten lasta.

Sitten levisi tieto, että mrs
Agnes Erkkilä on kuollut St.
Luke’s sairaalassa Duluthissa
17 p. elok. 71 vuoden ikäisenä
ja haudattiin 19 p. past. E. P.
Lampela toimittaen viimeisen
palveluksen ja ruumis kätket-
tiin kirkon hautausmaahan.
Hänen puolisonsa Charles Erk-
kilä on kuollut ennemmin. Su-
remaan jäi 6 poikaa: Charles,
Jr., Oscar, Arvid, Emil, Wil-
liam jaToivo kaikki Cloquetis-
sa ja Thomson-Townissa 2 ty-
tärtä: mrs Archie Mattson ja
Esther, Cloquet; sekä 13 lasten
lasta Pastori Lampela on ol-
lut kesälomalla perheineen ia
täällä hänen tilallaan on toimi-
nut sem. H. Kotila, josta saam-
me olla hänelle hyvin kiitol-
liset. Hän on käynyt meille
Raamatun totuuksia selvittä-
mässä naistenliiton kokouk-
sessa ja pitämässä kesäkoulua
ja päästöjuhlat oli 6 p. iltana
kirkossa. Lapset olivat hyvin
oppineita niin pienellä ajalla.
Jumalan siunaus on ollut suuri
Herran työssä, josta Jumalalle
ylin kiitos.

Naistenli i t o n kokous on
syyskuun 13*p. klo 7:30 illalla
kirkon alasalissa ja tarjoilusta
huolehtivat mrs Hugo Oja ja
mrs Järvi. Mrs F. M.

TULOJA KIRKKOKUNNAN
KASSAAN:

Marengo, Wis., Mrs Lempi
Lippo 3.00
Andrew Lippo 3.00
Holmes City Finnish Ev. Luth.
Church lahja mr ja mrs Toivo
Hulkonen —..—..—..—..—..5.00
Red Lodge, Mont. Paavo Frus-
tin kautta $48.02
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.. Jevvelers
Seamen Building

IRONWOOD,
MICH. .

VALITKAA

KONGRESSIMIEHEKSI
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John Sabol
Demokraatinen kokelas

Nimitysvaalissa syyskuun 12 p.

John Sabol—37 v. ikäinen-lronvvoodista, Mich.
Valtion lainlaatijakunnassa kaksi

virkakautta.
Kaupungin valtuustossa yhden virka-

kauden.
Supervisorina Gogebic kauntin Board-

issa yhden virkakauden.
Charter Commissioner Ironwood, Mich.
Demokraatipuolueen puheenjohtaja

Gogebic kauntissa
Toisen maailmansodan veteraani, U. S.
meriväessä 27 kuukautta. Palveli Tyyne-
meren alueella.
Lukenut Gogebic Junior Collegessa

kaksi vuotta.
(Paid Political Advertisement)

AUTTAJA TORSTAINA ELOKUUN 31 P. 1950

Fairport Harbor, O.
Viimeisten kuukausien aika-

na on kotiin kutsun saaneet
seurakuntamme vanhempia jä-
seniä. Matti Palo, Maria Lam-
pela ja Sanna Manninen, hei-
tä me usein muistellen kai-
paamme.

Tällä kertaa Jumala näki hy-
väksi äkillisen kuoleman kaut-
ta kutsua taivaan kotiin seu-
rakuntamme jäsenen, perheen
isän Isaac Pohto, 77 vuoden
vanhana. Vielä edellisenä ilta-
na hän oli kanssamme Herran
huoneessa kuulemassa Juma-
lan sanan julistusta, missäpq
sen ihanampaaolisi viettää vii-
me hetket kuin Jumalan sanan
ääressä toisten armolasten
seurassa. Jumalan sana oli vai-
najalle rakas, sitä hän luki ko-
tona, siitä hän oli ahkera myös-
kin puhumaan toisille, viimei-
set vuodet, jolloin frän ei ollut
enää työssä, oli hänellä tilai-
suus tehdä kotilähetys työtä,
ahkeraan hän olikin matkalla
käyden monessa kodissa kysy-
mässä “ollaanko täällä Juma-
lan lapsia”. Monet varmaan
muistelevat vainajaa hyvältä,
mutta ei hän siitä lannistunut,
vaikka eivät kaikki välittä-
neetkään hänen puheestaan.
Myöskin kodin piirissä suuren
perheen isänä oli hänellä pal-
jon huolta, josta eivät ehkä li-
keisimmätkään tienneet. Su-
rua tuotti varmasti monta ker-
taa uskovan isän sydämelle,
kun ei kaikki ollut niinkuin
olisi toivonut olevan, sitä
enempi hänellä oli asiaa armo-
istuimelle, rukouksen siivillä
puhua taivaan Isälle. Monet
rukoukset rakkaittensa puoles-
ta eivät ole menneet kuuroille
korville. Sillä Jumala sanoo
sanassaan: “Vanhurskaan ru-
kous voi paljon, koska se toti-
nen on.”

Hautaustilaisuudessa, joka
pidettiin Immanuel seurakun-
nan kirkossa, tri G: A. Aho pu-
hui suomen ja englannin kie-
lellä. Suomenkielisen saarnan
tekstinä oli: “Halu minulla on
täältä eritä ja olla Kristuksen
kanssa, sillä se olisi minulle
monin verroin parempi”. Vai-
najalla oli halu päästä täältä
vaivojen maasta, jossa niin mo-
nenlaiset kiusaukset ympäröi-
vät, ja jossa sairaus monta ker-
taa tuotti suuria tuskia. Ju-
mala täyttikin hänen toivo-
muksensa, jakorjasi väsyneen
matkamiehen hiljaisessa aa-
muvartiossa taivaan kotiin,
jossa hän saa olla aina Kris-
tuksen kanssa.

Vainaja oli syntynyt Suo-
messa Ylistaron pitäjässä elok.
27 p. 1872. Avioliittoon hän

meni Suomessa, josta yhdessä
perheensä kanssa tulivat Ame-
rikkaan v. 1900, asuen koko
ajan Fpirportissa. Suremaan
vainajaa jäi vaimonsa Maria
Wilhelmiina; kahdeksan poi-
kaa: John, Jacob R. Reuben,
Benjamin, Caleb, Joel, Herbert
ja Merton; kolme tytärtä: mrs
Ann Laczko, mrs Elna Makee
ja Lynne Pohto; kuusitoista
lasten lasta, kaksi veljeä: Mik-
ko ja Charles Pohto, Fairport-
issa; kaksi veljeä Suomessa:
Francis jaAntti; kolme siskoa
Suomessa: Justiina, Susanna
ja Ida; sekä paljon muita suku-
laisia ja ystäviä tässä maassa
ja Suomessa. Kantajina olivat
vainajan pojat: John, Jacob,
Reuben, Benjamin, Caleb ja
Joel Pohto. Potti veljesten
hautaustoimiston kautta saa-
tettiin vainajan tomumaja vii-
meiseen lepopaikkaan Ever-
green hautausmaahan odotta-
maan ylösnousemuksen ihanaa
aamua. Herra lohduttakoon su-
revia.

Nuortenleiri viikko Camp
Luther on jo päättynyt, osan-
ottajia oli kohtalaisen paljon,
enempikin olisi saanut olla.
Ensikesäksi jos Jumala suo toi-
vomme pal j o n suurempaa
osanottoa. Harborin kirjeen-
vaihtaja voi antaa paremmat
tiedot sillä hän sai olla muka-
na koko viikon. Fairportista ja
Painesville s t ä oli vähempi
osanottajia, mutta useammat
lupaa mennä ensikesänä.

Olihan siihen monessa suh-
teessa syynsäkin, sillä paikka-
kunnallamme on ollut lakko jo
yli viisi viikkoa Diamond Al-
kali tehtaalla, eikä tähän men-
nessä ole vielä mitään selvyyt-
tä tullut.

Uusia taloja täällä rakenne-
taan kovalla kiireellä, että
pauke vain kuuluu. Kallion

veljeksille kolmelle rakenne-
taan uutta kotia. Hiltuset
myöskin ovat rakentaneet ta-
lonsa kellarikerroksen, jossa
nyt jo asuvat, toivossa, että
kun työt alkavat sitten taasen
jatketaan.

Mr ja mrs Matti Noponen
ovat myynneet talonsa Paines-
villessä ja muuttaneet asu-
maan Fairportiin, josta he ovat
ostaneet talon. Samoin mr ja
mrs Isaac Nurmi, jotka ovat
asuneet Painesvillessä, ovat os-
taneet talon Fairportista, jon-
ne piakkoin muuttavat asu-
maan. Toivomme kaikille heil-
le viihtymistä Fairportissa.

Mr ja mrs Henry Kyttä ovat
vierailleet tuttavissaan Day-
ton, Ohiossa, josta he ovat pa-
lanneet jo takaisin.
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soaap&iKSthink that
the prieo of rasidential olee-
tricity is the samo or higher
than it was before the war —-

flößsaeffos that yoa
aro paying a much lower aver»
ago prieo for oloetrieity today
than you did ton yoars ago.

Typical homes served by Lake
Superior District Power Com-
pany now use more than twice
as much electricity as in 1939.
That is why some folks have
a mistaken idea about the cost
of electricity. They don’t real-
ize how much more electricity
they are using. If your electric
bill is higher, you are enjoying
the use of much more electri-
city. But you are paying much
less for each kilowatt-hour
used. You are getting more
for your money 1

THE AVERAGE COST PER KIIOWATT-HOUR FOR
RESIDENTIAI USE IN 1949 WAS 26% SELOIN 1939

1939 HfflS 1939 O

Kilovvatt-hour oio Av.ro g.roll p.r
In ov.rag. r.ildonco KllowaH-hoor, roiidontlal

LAKE SUPERIOR DISTRICT POWER COMPANY

Hamilton kelloja, hopea-
tavaraa, kihlasormuksia
F. Aukee Jewelry

234 E. Aurora
IRONWOOD, MICH.

Kiitoslause
Tahdomme kiittää Clevelandin Beta-

nia Ev. Luth. Kansallisseurakunnan jäse-
niä ja ystäviä, kun niin suurilukuisena
tulitte yllättämään meitä uuteen kotiim-
me muuttamisen johdosta ja toitte muka-
nanne kaikenlaiset herkut. Monet kiitok-
set myös rahalahjasta, ja pastori Latva-
lalle kauniista puheestaan. Erikoisemmin
kiitämme toimen alkuunpanijoita: mrs
Irene Ranitaa ja mrs Helen Rantaa vai-
voistaan. Jumala, kaiken hyvän antaja
palkitkoon teidät monin kerroin. Rakkau-
tenne tulee aina säilymään mielessämme.

Mr ja mrs Donald Lander japerhe
2051 W 103 St., Cleveland, Ohio.
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think that bulls see red
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A bull Is color blind.,

Elystä, Minnesotasta ovat
vierailleet mrs R. J. L. Aho ja
lapset mr ja mrs Matti Löi jän
kotona, takaisin paluu tapah-
tui autolla, jota oli ajamassa
mr John Korpeinen ja mrs
Max Eggert. Samalla he myös-
kin kävivät Port Arthurissa,
jossa oli JohnKorpeisen veli ja
mrs Eggertin serkku, kohtaa-t

minen oli ollut hauskaa, sillä
olihan lähes viisikymmentä
vuotta, kun veljekset olivat
nähneet toisiansa.

Kv.
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