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Pappien velvollisuus on kirjoittaa Auttajaan
uskonnollisen kirjoituksen vuorollaan. Pitäkää
huoli, että kirjoitus saapuu painoon aikanaan.
Aho, G. I tammik. 14 p.

Aho, J tammik. 21 p.
Aho, O. E tammik. 28 p.

ENSIMMÄISEN VUOSIKERRAN TEKSTIT

Tiit. 3:4-7; Luuk. 2:21
1 M Uudenvuodenp.

~2T Aapeli
3 K Elmo
4 T Ruut
5,P Lea

Jaa. 60:1 -6; Matti 2:1-2
6 L Loppiainen

Room. 12:1-5: Luuk. 2:42-52
7 S 1 Lopp. jälk. sunn.
8 M Ilmo
9 T Veli, Veikko

10 K Nyyrikki
11 T Kari
12 P Toini
13 L Nuutti
Room. 12:6*16; Joh. 2:1-11
14 S 2 Lopp. jälk. sunn.
15 M Siviä

16 T Ilmari
17 K Anttoni
18 T Laura
19 P Henrikki, Heikki
20 L Reijo
1 Kor. 9:24-10:5; Matt. 20:1-16

"

21 S Sepluagesimasunn.
22 M Teira
23 T Eine
24 K Mies
25 T Paavo, (Paavalin

kääntymys)
26 P Aarno
27 L Viljo
2 Kor. 11:19-12:9; Luuk. 8:4-15
28 S Seksagesimasunn.
29 M Valtteri
30 T Hillervo
31 K Alli

Tarvitaan oppisaarnoja
Se on yleisesti todettu asia, että Raamatun

opin tunteminen on luterilaisessakin kirkossa usein
heikko kohta. Eikä Kansalliskirkko ole tässä suh-
teessa suinkaan poikkeuksellinen kirkko. Juuri sen
tähden tarvitaankin kirkoissamme oppisaarnoja.
Seurakunta ei kasva hengellisesti eikä liity eheäk-
si, vahvaksi seurakunnaksi, elleivät sen jäsenet ole
perehtyneet, oppiin. Seurakunnan rakentaminen
onkin ennen kaikkea sen jäsenten kasvattamista
kristinuskon suurten totuuksien tuntemisessa.

Sellaiset lauseet kuin “Kristus kuoli syntiem-
me tähden” ja “me pelastumme yksin uskon kaut-
ta” ovat tietysti opillisia esityksiä, mutta muuta-
mat tällaiset vakuuttelut eivät vielä tee saarnasta
oppisaarnaa. Oikea oppisaarna on se, joka kohta
kohdalta selittää määrätyn Raamatun opin tai osan
siitä. Ja oppisaarnat eivät kiertele yhtäkään Raa-
matun totuutta, vaan niissä kirkastetaan koko Ju-
malan neuvo, niinkuin se on Raamatussa ilmoitet-
tu.

Kristinuskon perusopeista tietysti on saarnat-
tava kaikkein ensiksi ja mahdollisimman ahke-
rasti. Sellaisia oppeja ovat oppi Raamatusta, lunas-
tuksesta, vanhurskauttamisesta uskon kautta,
kääntymyksestä, kasteesta, Herran ehtoollisesta,
Pyhän Hengen virasta, uskovaisen hyvistä töistä,
pyhästä seurakunnasta, vääristä profeetoista, kuol-
leitten ylösnousemuksesta, viimeisestä tuo-
miosta ja iankaikkisesta elämästä. Raamatussa on
sellaisiakin oppeja, joiden tunteminen ei ole ai-
van välttämätön periäksemme iankaikkisen autuu-
den, mutta joista kuitenkin on ahkerasti opetetta-
va, koska väärät käsitykset näissä johtavat har-
haan peruskysymyksissä. Sellaisia ovat maailman
luominen, Jumalan kaitselmus, oppi enkeleistä,
avioliitosta, syntisten huvitusten ja epäkristillis-
ten laitosten ja järjestöjen karttamisesta. Jumalan
sanan saarnaajan pitää voida apostoli Paavalin
kanssa sanoa: “Minä en ole vetäytynyt pois julista-
masta teille sitä, mikä hyödyllistä on, ja opettamas-
ta teitä sekä julkisesti että huone huoneelta . . .

Sentähden minä todistan teille tänä päivänä, että
minä olen viaton kaikkien vereen. Sillä minä en
ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea Ju-
malan tahtoa.” Apst. TANARUS. 20: 20, 26 ja 27.

Oppisaarnan tärkeys on selvä, sillä Raamattu
on etupäässä oppia. Jumalan sanan tarkoitus esi-
tetään seuraavasti: “Jokainen kirjoitus, joka on
syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös
hyödyllinen opetukseksi (1), nuhteeksi (2), ojen-
nukseksi (3), kasvatukseksi vanhurskaudessa
(4)Tähän on vielä lisättävä apostolin sana roo
malaisille: “Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu,
on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivälli-
syyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toi-
vo.” Ensimmäiseksi asetetaan opetus, sillä kaikki
kehoitukset, nuhteet ja ojennukset liitelisivät il-
massa, ellei niillä ole perustusta selvässä Raama-
tun opissa.
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Raamatun käsky saarnata koko Jumalan tahto
Herran seurakunnalle on aivan selvä. Mutta sen
toteuttaminen jää usein puutteelliseksi ainakin
kahdesta syystä. Yksi syy on se, että kaikki Juma-
lan sanan saarnaajat eivät tunne Raamatun oppeja
niin tarkoin, että voisivat niistä saarnata. Sellais-
ten saarnaajien julistus jää ylimalkaiseksi vakuut-
teluksi jakehoittamiseksi. Toinen ja vielä ikäväm-
pi seikka on se, että kaikki sananjulistajat eivät us-
kalla julistaa koko Jumalan tahtoa. Kun pitäisi
nousta seurakunnan eteen ja vakuuttaa, että näin
sanoo Herra sellaisista harhakäsityksistä ja syn-
neistä, joita seurakunnassa ilmenee ja harjoitetaan,
tarvitsee se lujaa vakaumusta ja Jumalan lupauk-
siin perustuvaa lujaa luottamusta, että Herra on
sanansaattajansa kutsunut viemään toisinaan suut-
tumustakin herättävän sanan.

Eikä sananjulistajan tarvitse peljätä, että oppi-
saarnat nukuttavat.seurakunnan. Kyllä selvä Raa-
matun oppi täyttää nöyrien Jumalan, lasten sydä-
met ilolla ja kiitoksella, joskinselvä oppi suututtaa
sellaisia, jotka rakastavat omia mielipiteitänsä.

Valitettavaa sekoitusta
Paavi on kieltänyt kirkkonsa papit yhtymästä

Rotary seuraan selittäen seuralla olevan vapaa-
muurariseuran ominaisuuksia. Paavi on myös ke-
hottanut katolisen kirkon jäseniä pysymään pois
mainitusta seurasta . . . Rotary seura on liikemies-
ten ja ammattimiesten yhdistys, jonka tarkoituk-
sena on hyvien yhteiskunnallisten pyrintöjen edis-
täminen. Se ei ole uskonnollinen seura eikä se ope-
ta, miten päästä iankaikkiseen elämään.

Jokseenkin poikkeuksetta salaseurat ovat us-
konnollisia seuroja, jotka opettavat, että kun jäsen
noudattaa seuran sääntöjä, pääsee hän juhlivaan
seuraan iankaikkisuudessa. Kristus opetti, että ei
ole muuta tietä iankaikkiseen elämään kuin Hä-
nen kauttansa. Sellaisen uskonnon Raamattu hyl-
kää ja tuomitsee, missä opetetaan, että iankaikki-
sen onnen voivat saavuttaa sellaisetkin, jotka eivät
usko Kristukseen. Näin opettavat? Sen vuoksi us-
kovaiset ihmiset eivät voi näihin seuroihin kuulua.

Se on valitettava seikka, että paavikirkon ta-
holta on koko asia sekoitettu ja Rotary seura julis-
tettu muurarien salaseuran ominaisuuksia omaa-
vaksi järjestöksi, vaikka ei Rotary ole uskonnolli-
nen seura. Tämä hämmentää asiaa sellaisten mie-
lissä, jotka eivät ole selvillä, miksiKristukseen us-
kova ihminen ei voi hyvällä omallatunnolla osal-
listua muurarien ja muitten salaseurojen uskon-
nollisiin menoihin Joissa opetetaan uskottomankin
pääsevän iankaikkiseen onneen, kunhan hän vain
noudattaa seuran sääntöjä. Ei Raamattu kiellä us-
kovaista kuulumasta isänmaallisuutta ja siveelli-
siä hyveitä edistäviin seuroihin, mutta Raamattu
kieltää meitä osallistumasta sellaiseen jumalisuu-
teen, missä ei Kristus ole syntisen ainoana ian-
kaikkisen elämän toivon perustuksena.

Toivottavasti se aika vielä tulee, että nk. vel-
jes-ja sisarseurat (salaseurat) jättävät pois uskon-
nolliset menot seremooneistaan.

Kun hallitus palauttaa tuloveroja
Tähän aikaan vuodesta kaikkien ansiotöissä

olevien maan asukasten on täytettävä tuloverolo-
make. Suurin osa ansiotöissä olevista maan kansa-
laisista on jo maksanut kaikki tuloveronsa, sillä ne
on pidätetty palkasta maksupäivänä. Monet ovat
maksaneet enemmän kuin heidän osalleen vuoden
kuluessa kuuluukaan, ja hallitus tietysti maksaa
takaisin liikaverotukset. Se on mieluista saada sel-
laisia varoja, joita ei odottanut saavansa.

Tässä haluamme tehdä erään esityksen. Eikö
olisi aivan oikein, että antaisitte nämä palautetut
verorahat Jumalan valtakunnalle? Olittehan aja-
telleet tulla taloudessanne toimeen, vaikkapa ei
niitä varoja olekaan. Varmaankin tulette aivan yh-
tä hyvin, vieläpä paremminkin toimeen, jos an-

* natte nämä varat seurakunnallenne tai kirkko-
kunnalle.

Ennenkuin käytätte näitä palautettuja verora-
hoja oman nautintonne ja mukavuutenne lisää-
miseksi, muistakaa, että nämä lienevät juuri niitä
kalan suusta saatuja rahoja, jotka kuuluvat Ju-
malan temppeliin.

LAPSUUTENI
Mun lapsuusvuoteni armaimmat,
Saan kotini kunnailla elää,

Kevät-riemuni raikkaat sävelet
Yli kunnaiden kauniisti helää.

Ei maailman tuulet riehuneet
Kotikoivujen siimeksessä,'
Oli mielessä puhtaat mietelmät
Joka lapsosen sydämessä.

Jospa sais aina läpi elämän
Olla vapaana surujen öistä,
Jospa koskaan tuntoa soimaisi
Ei tuskat pahoista töistä.

Pidä minua, Isäni armollinen,
Sun tielläsi eloni päivät,
Kun lapsenasi vain olla saan

‘

f Ei haittaa elämän häivät.

Kun kotini kunnailta muuttanen,
Ole, Luojani, matkallani.
Sun armoosi suljen itseni
Jarakkahat vanhempani.

J. S.

Kuvakieltä Paavalin kirjeissä.
Jatk. ed. n:oon.

■U'J i
Seurakunta.
4 Puhuessaan Kristuksen seurakunnasta Paava-
li käyttää siitä m.m. erästä erittäin valaisevaa ku-
vaa. Hän näet vertaa sitä ruumiiseen. 1. Kor. 12.
Katsokaamme, mitä ajatuksia sisältyy tähän ku-
vaan.

Ensiksikin meidän on muistettava, ettäKristus
itse on seurakuntansa pää. Ef. 4:15; 5:23; Koi. 1:18.
Ne, jotka ovat hänen ruumiinsa jäseniä, ovat yh-
distetyt häneen uskon kautta. Ne, jotka eivät usko,
eivät, myöskään kuulu hänen seurakuntaansa. Tä-
mä on se seurakunta, josta sanomme tunnustaes-
samme kristillisen uskomme: “Minä uskon pyhän,
yhteinen seurakunnan.”Kristuksen ruumis on suu-
ri, sillä uskovia on kaikkialla, missä evankeliumia
on julistettu ja julistetaan.

Kaikki uskovaiset ovat saman ruumiin jäseniä.
Paavali sanoo, että heidät on yhdessä Hengessä
kastettu yhdeksi ruumiiksi. Heissä myöskin sykkii
sama elämä. Jumalan Pyhä Henki on synnyttänyt
sen heissä. Kaikki tämän hengellisen ruumiin jä-
senet myöskin tarvitsevat samaa hengellistä ra-
vintoa. Lisäksi ne tarvitsevat toisiaan. Tätä Paa-
vali kuvaa sanomalla: “Silmä ei saata sanoa kädel-
le: ‘En tarvitse sinua’, eikä myöskään pää jaloille:
‘En tarvitse teitä’.” Miten monella tavalla uskovai-
set voivatkaan olla toisilleen avuksi! Jumala on
varustanut heidät erilaisilla kyvyillä, ja hän tah-
too, että he käyttäisivät niitä toistensa ja koko
Kristuksen ruumiin hyväksi.

Ruumiissa on sekä vahvempia että heikompia
jäseniä. Samoin on myöskin Kristuksen seurakun-
nassa. Paavali sanoo, että ne jäsenet, jotka näyttä-
vät heikommilta, ovat välttämättömiä. Ajatel-
kaamme esim. silmiä. Mikä äärettömän kallis ja
tärkeä tehtävä niillä onkaan! Niitä myöskin koe-
tamme suojella huolellisesti. Pitäkäämme huolta
myöskin sellaisista kristiveljistä ja -sisarista, joi-
den huomaamme tarvitsevan jossakin suhteessa
erikoista hoivaa. Ehkä joku heistä ei ole perehty-
nyt syvällisemmin Jumalan sanaan. Jos itse ym-
märrämme sitä paremmin, opettakaamme häntä
rakkaasti jakärsivällisesti. Jos maailma vetää jota-
kuta puoleensa, koettakaamme pitää hänestä kiin-
ni, ettei hän esim. jäisi pois jumalanpalveluksista
ja vieraantuisi toisista uskovista. Jos jollakulla on
voimakkaita kiusauksia johonkin erikoiseen syn-
tiin, älkäämme tuskastuko häneen, vaan kärsi-
käämme häntä, samoin kuin Kristus kärsii meidän
heikkouksiamme, ja rukoilkaamme hartaasti hä-
nen puolestaan. Jos joku tekee jotakin häpeällistä,
ojentakaamme häntä rakkauden ja sävyisyyden
hengessä älkäämmekä huudelko hänestä maail-
malle.

Kristuksen seurakunnassa on myöskin sellai-
sia jäseniä, joiden läsnäoloa ei juuri huomatakaan,
vaan jotka ovat jollakin tavalla ikäänkuin toisten
varjossa. Heidän ääntään ei kuulla montakaan ker-
taa, sillä he ovat hiljaisia ja ehkä ujojakin luonteil-
taan. Osaa heistä jo vanhuuskin vaivaa. He tunte-
vat olevansa hyödyttömiä Kristuksen ruumiin jä-
seniä, ja ehkäpä väliin jotkut toiset ajattelevat
heistä samoin. Mutta tällaisilla hiljaisilla ja omaa
huonouttaan sydämessään valittelevilla uskovilla
on kallis tehtävä Herran seurakunnassa. Heidän
tulisi usein muistaa toisia uskovia jaepäuskossakin
eläviä Jumalan armoistuimen edessä. Tämä on sitä
työtä, jota tehdään rukouskammiossa ja jolla on
arvaamattoman suuri merkitys.

Sitä läheistä yhteyttä, joka vallitsee Kristuk-
sen ruumiin jäsenten välillä, Paavali kuvaa myös-
kin näin: “Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jä-
senet kärsivät sen kanssa; tai jos jollekulle jäse-
nelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitse-
vat sen kanssa. Mutta te olette Kristuksen ruumis
ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä.” Tämä kuva
on tuttu jokaiselle, jolla on ollut jotakin ruumiil-
lista kipua. Olkoonpa kysymyksessä mikä vaiva
tahansa, kyllä siitä kärsii koko ruumis. Ja kun kipu
poistuu ,koko ruumis tuntee suurta helpotusta.
Siellä, missä uskovien välillä vallitsee oikea rak-
kaus, vaivat ja ilot ovat yhteisiä. Jos joku joutuu
joko maallisiin tahi hengellisiin vaikeuksiin, ne,
jotka siitä tietävät, kärsivät yhdessä hänen kans-
saan. Ja jos joku joukosta edistyy tavalla tahi toi-
sella elämässään ,toiset iloitsevat siitä,,niinkuin
heille itselleen olisi käynyt samalla tavalla. Mutta
tässäkin asiassa on paljon toivomisen varaa, sillä
vanha ihmisemme ei suinkaan katsele asioita sa-
masta näkökulmasta kuin uusi ihmisemme, mistä
on se seuraus, että itsekkyys saa helposti sijaa sy-
dämissämme. Sentähden on tarpeellista usein
muistaa, että uskovaiset ovat saman ruumiin jäse-
niä.

Paavalin kirjeissä on muitakin kohtia, joissa
hän puhuu seurakunnasta Kristuksen ruumiina.
Katselemme vielä lyhyesti yhtä niistä. Se on Ef.
4:11-16. Sen pääajatuksena on kristittyjen hengel-
linen kasvaminen. Samoin kuin ruumiin jäsenet
kasvavat ja ihminen muutenkin kehittyy, samoin
kristittyjenkin pitäisi kasvaa ja varttua hengelli-
sesti. Tämä kasvaminen ilmenee seuraavilla tavoil-
la:

Ensiksikin kristittyjen pitäisi kasvaa Jumalan
Pojan tuntemisessa.

Toiseksi heidän tulisi kasvaa niin, että heidän
rakkautensa Kristusta kohtaan lisääntyy.

Kolmanneksi heidän tulisi varttua pyhityselä-
mässä, että he voisivat paremmin noudattaa Kris-
tuksen kallista esimerkkiä.
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Neljänneksi heidän pitäisi kasvaa myöskin
totuuden tuntemisessa, etteivät he olisi “alaikäisiä,
joita keikutellaan ja viskellään kaikissa opintuu-
lissa ja ihmisten arpapeleissä ja meitä eksyttämään
suunniteltujen vehkeiden kavaluudessa”.

Olemmeko me edistyneet uskonelämässäm-
me? Ehkä meidän täytyy surren valittaa, että me
olemme hengellisesti hidaskasvuisia ja monessa
suhteessa alamittaisiksi jääneitä. Miten kaukana
tunnemmekaan olevamme siitä päämäärästä, jonka
Paavali ilmaisee sanoilla: täysi miehuus, Kristuk-
sen täytteyden täysi-ikäisyyden määrä! Onko meil-
lä kasvamisen halua? Jos on, se ajaa meitä usein
sanankuuloon, panee meidät tutkimaan sanaa ko-
tona ja hiljentää meidät rukouksissa Jumalan kas-
vojen eteen. Nämä ovat hengellisen kasvamisen
välttämättömiä edellytyksiä.

Sen lisäksi, mitä tällainen kasvaminen merkit-
see kristittyjen omalle hengelliselle elämälle, sillä
on toinenkin merkitys, nimittäin se, että he tuli-
sivat “täysin valmiiksi palvelijan työhön, Kris-
tuksen ruumiin rakentamiseen”. Samoin kuin ai-
kaihminen voi tehdä työtä paremmin kuin lapsi,
samoin uskovainen, joka kasvaa Kristuksen ja hä-
nen totuutensa tuntemisessa ja rakkaudessa hä-
neen, voi paremmin palvella Herran seurakuntaa.
—Jatkuu. E. Penttinen.

"Nämä ovat kirjoi-
tetut, jotta uskoisit-
te. että Jeesus on
Kristus, Jumalan
Poika, ja jotta teillä
uskon kautta olisi
elämä hänen nimes-
sään." Joh. 20:31.

TEKSTI: Matt. 2:1-12.

Maailman viisaudessa edistyneitä ihmisiä
yleensä pidetään arvossa. Kunnioitetaan henkilöä,
jokaon käynyt koulua ja saanut useita oppiarvoja.
Tekstissä mainitut viisaat miehet varmaankin an-
saitsivat samanlaista kunnioitusta.

Tekstin kertomuksessa he osoittavat syvempää
ja korkeampaa viisautta kuin maallista. Tämä vii-
saus tulee ilmi heidän kysymyksestään: Missä on
äsken syntynyt juutalaisten kuningas?” He kysyi-
vät Vapahtajaa. Se oli hengellistä viisautta.

Lukijakunnassa saattaa olla sellaisia, jotka
ovat suorittaneet yliopiston tutkinnot ja paljon lu-
keneet. Ehkäpä on myös niitä, jotka tietävät ver-
rattain vähän tämän maailman viisaudesta. Mutta
siitä huolimatta, olimmepa lukeneet vähän tai pal-
jon, olemme totisesti viisaita vain silloin, kun meil-
lä on hengellistä viisautta. Tähän viisauteen ha-
luaisimme nyt enemmän syventyä. Sentähden
kiinnittäkäämme huomiomme

Viisauteen, jota opimme Itämaan Tietäjiltä
I.

Tietäjien korkeampi viisaus tuli esiin ensik-
sikin siinä, että he tunsivat syntisyytensä. He kä-
sittivät, että heidän järkensä oli synnin pimentämä
eikä se voinut siis antaa heille sitä viisautta, jota
heidän sielunsa tarvitsi. Laajoista tiedoistaan huo-
limatta järki ei pystynyt näyttämään heille, miten
he voivat pelastua synnin syyllisyydestä ja saada
iankaikkisen elämän.

Siksi itämaan tietäjät eivät myöskään luotta-
neet omaan viisauteensa hengellisissä asioissa,
vaan suostuivat Jumalan viisauteen. Jumalan vii-
saus ilmeni erään kirkkaan taivaan tähden loistos-sa. Tietäjät eivät pitäneet sitä ainoastaan erinomai-
sena luonnon merkkinä, vaan ennenkaikkea Ju-
malan antamana merkkinä, joka johtaa heidät syn-
tisten Vapahtajan luo. Sitä seuraten he lähtivät
pitkälle matkalle etsimään häntä, jota heidän sydä-
mensä kaipasi.

Ystävät, meidän tulee oppia samanlaista vii-
sautta. Meidän tulee käsittää, millaisia olemmeluonnostamme. Me kaikki olemme synnissä syn-
tyneet. Synti on turmellut järkemme, ajatuksem-
me ja tahtomme. Emme voi Jumalan lakia täyttää.
Harjoitamme syntiä usein ja monin tavoin. Näiden
syntien tähden olemme ansainneet Jumalan vihan
ja rangaistuksen. Eikä järki voi koskaan meille
näyttää, miten voimme synneistämme pelastua ja
tulla siunatuiksi Jumalan lapsiksi. Oi, että tuntisit
itsesi semmoisena, kuin olet Jumalan silmien edes-sä! Oi, että näkisit itsesi syntisenä, joka on avutonitseään pelastamaan! Tämä on ensimmäinen askel
totiseen viisauteen.

Sitten vasta sinä otat vaarin siitä tähdestä, jon-ka Jumala on antanut sinullekin loistaa. Tämä täh-ti on evankeliumin sana. Sillä Jumala haluaa si-
nuakin johtaa Vapahtajan luo.

11.
Mutta niin pian kuin sanasta rupeat etsimäänVapahtajaa, sinulle nousee myös vaikeuksia. Teks-

tissä esitetyt viisaat miehet rohkaisevat sinua näi-
tä vaikeuksia kestämään. Sillä heiltä opimme vai-keuksien kestämisen viisautta.

Tietäjät riensivät Jerusalemiin kysymään:
“Missä on äsken syntynyt juutalaisten kuningas?”Muta Jerusalem ei Vapahtajaa odottanut. Olisipa
luullut itämaalaisten kysymyksen herättävän Je-rusalemin asukkaissa ja erittäin kirjanoppineissa
mitä suurinta ihastusta, niin että olisivat lähteneetoikein suurella joukollaBetlehemiin. Mutta turhaluulo! He eivät lähteneet minnekään pyhästä kau-
pungistaan.

Näin rupesi tietäjille ilmaantumaan vaikeuk-
sia. Ensiksikin, tuo kylmä ja välinpitämätön kau-
punki. Sitten Jeesuksesta tietämättömät ylimmäi-
set papit ja kirjanoppineet. Ja vielä teeskentelijä,

(Jatkuu siv. 5)
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