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3 T Sampo
4 KUkko
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6 P Vilho, Vilhelmiina
7 L Arpia

I Piet. 2:21-25; Joh. 10:11-16
8 S 2 Pää», jälk. aunn.
9 M Eljas

10 T Rautia
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12 T Eira
13 P Tellervo
14 L Voma
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22 S 4 Pääs. jälk. sunn.
23 M Yrjö, Jyrki
24 T Pertti
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29 S 5 Pääs. jälk. sunn.
30 M Mirjami, Mirja

HYVÄ TODISTUS YHTEISISTÄ

KOKOUKSISTA
Usein kuulemme arveluja, että saattaako niis-

tä yhteisistä pappien kokouksista, jöita Suomi"
Synodin ja Kansalliskirkon papit pitävät eri puo-
lilla näitä kirkkokuntia, olla mitää hyötyä. Pari
viikkoa sitten Hancockissa, Mich. pidetyssä yh-
teisessä kokouksessa eräs pappi tunnusti, miten
nämä kokoukset ovat johtaneet hänet tutkimaan
luterilaisen kirkon Tunnustuskirjoja. Tämä ko-
kemus ei varmaankaan rajoitu tämän yhden pa-
pin kohdalle, vaan molempien kirkkokuntien pa-
pit joutuvat usein ajattelemaan uskomme perus-
opeista ja tutkimaan niitä Jumalan sanan ja kirk-
komme Tunnustuskirjojen valossa.

UHKAAVAN MYRSKYN ENTEITÄ

Kuluneen viikon aikana on tapahtunut sel-
laista kansakuntien vaiheissa, mikä näyttää uh-
kaavan suuren taistelun enteiltä. Ensimmäinen
niistä oli Yhdistyneitten Kansakuntien sotajouk-
kojen ylikomentajan kenr. MacArthurin erotta-
minen toimestaan. Vaikka erottamisesta on Ame-
rikassa kehittynyt kahden poliittisen puolueen
välinen taistelu, ovat syyt todellisuudessa syvem-
mällä. Presidentti Truman ja hänen kabinettinsa
toivovat voivansa siirtää sodan syttymistä maail-
manlaajuisissa mittakaavoissa mahdollisimman
kauas tulevaisuuteen. Kenr. MacArthur oli sitä
mieltä, että viivytteleminen on vain vahingoksi.

Vain tulevat vuodet voivat todistaa, kumpi rii-
tapuoli oli oikeassa.

Toinen tulevan myrskyn enne on Britannian
hallituksessa ilmenevä rauhattomuus. Tätä kir-
joittaessa näyttää varmalta, että Englannin saa-
rilla pian toimitetaan yleiset vaalit, joissa mah-
dollisesti kuuluisan Churchillin johtama konser-
vatiivipuolue voittaa. Nykyisen sosialistihallituk-
sen jäsenissä on henkilöitä, jotka ovat selvästi sitä
mieltä, että maailman rauha olisi rakennettava
Venäjän asettamien vaatimusten perustalle. Sitä
eivät brittiläisen kansan syvät rivit tietysti hy-
väksy.

Kolmas tulevan myrskyn enne on Korean so-
dan tahdin kiihtyminen. Kiinan kommunistit ovat
koonneet joukkojansa uutta hyökkäystä varten jo
useita kuukausia ja ovat tällä viikolla tehneet lu-
jia vastahyökkäyksiä liittolaisten joukkoja vas-
taan. Mikäli voidaan päättää tähänastisesta sodan
kehityksestä Koreassa, ovat Kiinan kommunistit
päättäneet panna kaikki voimansa tulilinjalle sii-
nä toivossa, että voivat ahdistaa liittolaisten jou-
kot pois Koreasta. Koska Kiinan miesvoimat ovat.
niin tavattoman suuret, on syytä peljätä, että Ko-
rean sota ei enää pääty, ennenkuin jompi kumpi
sotivista puolista on hävinnyt.

Mikäli tunnusmerkeistä voimme päättä, on
kolmas maailmansota jo syttynyt, vaikkakin tais-
telut vielä ovat rajoitetut Korean niemimaalle.
Emme suinkaan mielihyvällä ota vasaan uutta
suursotaa, sillä sen tuottama tuho tulee olemaan
suurempi kuin milloinkaan ennen. Kuitenkin on
viisairtta vyöttäytyä kolmannen maailmansodan
varalta. Se tapahtuu parhaiten, kun vyötämme
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kupeet ymmärtääksemme, miten veriset sodat
ovat hirmuisia todistuksia ihmisen sydämen ja
mielen turmeltuneisuudesta, sekä todistuksia, et-
tä Herramme ja Vapahtajamme tulemuksen päi-
vä on lähellä.

Rukoilkaamme, etteivät syyttömät ihmislap-
set joutuisi kärsimään tuskaa ja kurjuutta sodan
jaloissa.
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VANHEMPIEN JA KOULUN-
OPETTAJIEN YHDISTYS

Tällä viikolla oli Ironwoodissa noin 1,200
Michiganin valtion Parents-Teachers yhdistyksen
jäsentä yhdistyksen vuosikokouksessa. Kokous-
vieraita oli hauska katsella, sillä he olivat valtion
vakavaa väkeä, saapunut kokoukseen neuvottele-
maan niistä monista kysymyksistä, jotka ovat
lasten vanhempien ja koulunopettajien jokapäi-
väisiä kysymyksiä. Kokoukseen osallistuvat ihmi-
set eivät remunneet, niinkuin tekevät monien
muitten yhdistysten ja järjestöjen edustajat vuo-
sikokouksissaan.

Yhdistyksellä on suuri ja tärkeä tehtävä: se
tahtoo olla yleensä koulunjohtajille ja koulun-
opettajille apuna, että koulut säilyisivät tarkoi-
tustaan vastaavina laitoksina, joissa lapset kas-
vatetaan‘yhteistoiminnassa kodin kanssa sellai-
sissa tiedoissa ja taidoissa, mitkä ovat välttämät-
tömiä menestykselliseen yksityiselämään ja hy-
vän järjestyksen pohjalla toimivaan yhteiskun-
taan. Ja yhdistykseen kuuluvat vanhemmat tah-
tovat auttaa kouluja siveyden ja kaikkien hyvien
elämätapojen valvomisessa.

Amerikan kansakouluja vastaan tehdään
usein syytöksiä, että ne ovat epäonnistuneet teh-
tävässään. Missä määrin ne ovat epäonnistuneet,
ei se ole yksistään koulujen syy. Varmaankin voi-
daan suuri osa syystä langettaa juuri huonojen
kotien kontolle. Vanhempien ja opettajien yhdis-
tyksen tarkoituksena on kehittää vanhemmissa
vastuunalaisuutta tuntemaan, miten suurta osaa
koti suorittaa lapsen menestymisessä koulussa.
Tässä onkin Parents-Teachers yhdistys tehnyt
mitä merkityksellisintä työtä. Ne sadat tuhannet
vakavat vanhemmat, jotka uhraavat aikaansa ja
varojansa tämän yhdistyksen työn hyväksi, teke-
vät sellaista työtä, jolle kristillisen kirkon tulee
antaa kannatuksen, tunnustuksen ja siunauksen.

Kuvakieltä Paavalin kirjeissä.
KUIN NELIKIELINEN SOITIN.

Sellainen on rukouselämä. Paavali sanoo:
“Kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoile-
maan, pitämään esirukouksia ja kiitoksia kaik-
kien ihmisten edestä.” 1 Tim. 2:1-2. Puhukaamme
hiukan enemmän tästä ihmeellisestä soittimesta.

Sen rakentaja on Jumalan Henki, ja aineksi-
na, joista hän sen tekee, ovat ihmiselämän moni-
naiset tarpeet ja Jumalan suuri hyvyys. Kun Py-
hä Henki saa selvittää meille, että Jumala yksin
voi antaa kaiken sen, mitä me tarvitsemme sekä
ulkonaisessa että hengellisessä suhteessa, se syn-
nyttää meidän sydämissämme rukouksen halua.
Kun taas muistamme, että Herra antaa tämän
kaiken sulasta isällisestä ja jumalallisesta hyvyy-
destään ja laupeudestaan ilman mitään meidän
ansiotamme tahi mahodillisuuksiamme, se panee
meidät kiittämään Herraa. Kun lisäksi muistam-
me, että lähimmäisillämme on tarpeita, jotka
vain Jumala voi täyttää, se johtaa meitä rukoile-
maan heidän puolestaan.

Ennen kuin pystymme soittamaan esim. pia-
noa tahi viulua, meidän on saatava opetusta. Sa-
moin on myöskin rukouselämän laita. Monilla on
ensimmäisenä opettajana ollut heidän oma äitin-
sä. Ehkäpä sinunkin äitisi opetti sinua kauan sit-
ten panemaan kätesi ristiin ruokapöydän ääressä
ja illalla pienessä vuoteessasi, ja silloin kohosi
huuliltasi lapsen yksinkertainen rukous kohti
korkeutta. Ehkä vielä nytkin muistat, mitä noina
lapsuuden ajan siunattuina hetkinä sanoit tai-
vaalliselle Isälle. Ehkä sinulla itselläsi on nyt
lapsia. Ehkä olet hankkinut heille pianon tahi
jonkin muun soittimen tahi radion, ehkä näköra-
dionkin. Oletko hankkinut heille myöskin ru-
kouksen soittimen ja oletko koettanut opettaa
heitä soittamaan sitä?

Jumala voi antaa meille muitakin “soiton-
opettajia”. Sellainen on esim. hätä. Kun Pietari
oli hukkumaisillaan, hän huusi: “Herra, pelasta
minut!” Kun erään kanaanilaisen vaimon tytär
oli riivaajan vallassa, äiti tuli Jeesuksen luo ja
huusi sanoen: “Herra, Daavidin poika, armahda
minua!” .Kun Saulus oli Damaskossa kovissa sie-
lun tuskissa, hän rukoili. Jeesus sanoi hänestä o-
petuslapsi Ananiakselle: “Katso, hän rukoilee!”
Joskus hätä on pannut kokonaisen “orkesterin-
kin” soimaan. Niin kävi silloin, kun Pietari oli
vankina. Kerrotaan, että seurakunta rukoili her-
keämättä Jumalaa hänen edestään, ja että sinä
yönä, jolloin Herra vapautti apostolin vankilasta,
monta oli koolla Marian, Johanneksen äidin, ko-
dissa rukoilemassa.

Monenlaisissa paikoissa on rukouksen soitin
helähtänyt aikojen kuluessa ja helähtää vieläkin.
Jeesus vetäytyi usein vuorelle yksinäisyyteen ru-
koilemaan. Paavali ja Siilas ylistivät Jumalaa ol-
lessaan jalkapuuhun kytkettyinä Filipin vanki-
lassa. Joona rukoili kerran suuren meripedon
vatsassa. Kerran kuului Kannelin vuorella juh-
lallinen rukous, jossa Herran profeetta Elia pyy-
si Jumalaa sytyttämään uhrin ja siten ilmaise-
maan voimansa ja kunniansa. Hiukan myöhem-
min kuului erään kinsteripensaan juurelta saman
profeetan surullinen valitus: “Jo riittää, Herra;
ota minun henkeni, sillä minä en ole isiäni pa-

rempi.”

Monenlaisia ovat olleet myöskin ne elämän
tilat, joissa rukouksen soitinta on käytetty. Var-
sinkin psalmien kirja tarjoaa tässä suhteessa erit-
täin valaisevia esimerkkejä.

Väliin soittimesta katkeaa kieli. Nain voi
käydä rukouselämässäkin. Voi tulla aikoja, jol-
loin tuntuu siltä, kuin ei ollenkaan osaisi eikä

. jaksaisi rukoilla. Rukoileminen voi myöskin u-
nohtua maallisten touhujepn keskellä. On myös-’
kin ihmisiä, joiden soitin on mennyt kokonaan
rikki. He eivät rukoile milloinkaan.

Soitin tarvitsee virittämistä. Viulu on viritet-
tävä joka kerta, jolloin sitä ruvetaan soittamaan,
hetken perästä on tehtävä taas samoin. Myöskin
rukouselämämme kaipaa viritystä, sillä muuten
siitä kuuluu epäsointuja. Erään fariseuksen “viu-
lu” oli vallan epävireessä, kun hän kerran kiitti
Jumalaa siitä, että hän, nimittäin hän itse, oli
muita ihmisiä parempi. Rukouksen soitinta viri-
tettäessä on otettava huomioon muutamia tärkei-
tä sääntöjä. Sellaisia ovat ainakin nämä:

Tee itsellesi selväksi, etsitkö rukouksissasi
ennen keikkea Jumalan kunniaa!

Muista Herran hyvyyttä!
Pidä huolta siitä, että rukoillessasi haluat a-

listua Jumalan tahtoon!
Pyri rakastamaan lähimmäistäsi!
Saakoon Herra itse virittää meidän soitti-

memme. Sanokaamme hänelle: “Herra, opeta
meitä rukoilemaan!”

E. Penttinen

M? «./% 3 "Nämä ovat kirjoi-
tetut, Jotta uskoisit-
te, että J e e s us on
Kristus, Jumalan
Poika, ja Jotta teillä
uskon kautta olisi
elämä hänen nimes-
sään.” Joh. 20:31.

Niin ei nyt siis ole vv.iään kadotustuomiota
niille, jotka Kristuksessa ovat. Sillä elämän hen-
gen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapautta-
nut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä
laille oli mahdotonta, koska se on lihan kautta
heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä o-
man Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja
synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, et-
tä lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka
emme vielä vaella lihan mukaan, vaan hengen.

Room. 8: 1-4.
Rakas ystävä Herrassa!
Kadotustuomio! Tämä sana ottaa ihmiselä-

mästä pois kaiken toivon ja elämän. Kuinka moni
' päivästä päivään suunnittelee, toivoo, ja elää ja

kuitenkin on kadotustuomion alainen, sillä he
in suunnitelevat, toivovat ja elävät ilman Kristus-

ta. Kadotustuomio jää niin kauan kuin Kristus
jää pois heidän elämästään. He kyllä tietävät ole-
vansa kadotustuomion alaisia, ei ainoastaan Ju-
malan sanan kautta, jonka tosin hylkäävät ja
kääntävät sanalle kuuron korvan, vaan onhan
Jumalalla toinenkin ääni, jota heidän täytyy kuul-
la, eivätkä voi sanoa niinkuin Israelin lapset

. Moosekselle: “Puhu sinä meidän kanssamme,
niin me kuulemme. Älköön Jumala puhuko mei-
dän kanssamme, ettemme kuolisi.” Mikä on tämä
ääni? Se on Jumalan ääni luonnossa, joka sanoo
luonnolliselle ihmiselle, että hän on kadotustuo-
mion alainen. Katso, rikkaruohot tukehdutta-
vat kauniit kukat; maa järisee, tuulimyrskyt tu-
hoavat, ja vitsaukset hävittävät eivätkö nämä
ole Jumalan äänen kova kajahdus paratiisista
lankeemuksen hetkellä: “Kirottu olkoon maa si-
nun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättä-
män itseäsi siitä koko elinaikasi; orjantappuroita
ja ohdakkeita se on kasvava sinulle, ja otsasi hies-
sä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tule maak-
si jälleen, sillä siitä sinä olet otettu.” Voiko mi-
kään olla sinulle, ystävä, selvempää! Kadotustuo-
mio kaikille! Kuule Jumalan voimakasta sanaa:
“Kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain ali-
sille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maail-
ma tulisi syylliseksi Jumalan edessä.” Ei yksi-
kään ole jätetty pois, “sillä kaikki ovat syntiä
tehneet.” “Luonnollinen ihminen on vihollisuut-
ta Jumalaa vastaan.” Luonnollinen ihmien voi
kyllä teeskennellen etsiä totuutta ja ihailla hy-
vyyttä, mutta todellisuudessa etsii hän vain häntä
.miellyttävää totuutta ja ihailee sitä hyvää, joka
ei ole outoa hänen turmeltuneen luontonsa tah-
dolleen. Siis tästä huolimatta hän on vieläkin
kirkkautta vailla ja kadotustuomion alainen. La-
ki on tuominnut kaikki synnin alle ja lain kautta
ei kukaan siis tule vanhurskaaksi. Missä on van-
hurskautemme?

Vanhurskautemme on Jeesuksen sanoissa
Johanneksen evankeliumin 3. luvussa, 16. jakees-
sa, josta Paavali tekstimme sanoissa kertoo: “Sen
Jumala teki lähettämällä oman Poikansa syntisen
lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomit-
semalla synnin lihassa.”

“Lähettämällä oman Poikansa”. Katsokaa
Jumalan käsittämätöntä rakkautta, Oman Poi-
kansa! Jumala otti rakkautensa helmasta kalleim-
man aarteen ja lähetti Hänet syntiseen maail-
maan, joka niinkuin sika tallasi Jumalan arvaa-
mattoman helmen jalkojensa alle: Oman Poikan-
sa. Jumala nyhtäsi Saaronin ruusun iankaikkises-
ta tarhastaan ja lähetti tämän suloisen tuoksun
toiseen maailmaan. Rakkauden huokauksella
Jumala lähetti omansa, vieläpä ainokaisensa:
“Vielä hänellä oli ainoa rakas poikansa. Hänet
hän lähetti viimeiseksi heidän luoksensa sanoen:
‘Kavahtavat kaiketi minun poikaani’.” (Mark.
12:6.)
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Oletko sinä kavahtanut Poikaa? Katso, Poika
on lähetetty sinun edestäsi, sinulle autuudeksi.
Jumala rakasti sinua, sillä sinä olet syntinen, ra-
kasti sinua Kristuksessa, jotta pelastuisit, et omin
voimin, vaan rakkauden sana yksin sinut valai-
see, kutsuu, vetää ja kokoaa sinut pyhäin yhtey-
teen. Jumala katsoo alas taivaasta tällä hetkellä,
katsoo sydämeesi ja näkee, kuinka sana sinuun
vaikuttaa Hänen sanansa, 'sana rakkaus, Hä-
nen rakkautensa, rakkaus Jeesuksessa. Ja mitä
Jumala näkee? Näkeekö sinun sydämessäsi Jee-
suksen vanhurskauden, sen ilon, että eksynyt
lammas on löydetty, sielu puhtaaksi pesty Jee-
suksen verellä?

Voi olla niin, ettei voi käsittää, kuinka Juma-
la voisi sinua syntistä rakastaa. Aivan niin. Näin
suuri on Jumalan rakkaus ja armo käsittämä-
tön. Ystävä rakastaa ystävää. Hyvää tehdään hy-
väntekijälle, paha kostetaan pahalla nämä me
hyvin käsitämme. Mutta että Jumala rakastaa
syntistä, lähettää oman Poikansa etsimään ja pe-
lastamaan, häpeällisen ristin kuoleman kautta
sovittamaan syntisen rikokset, tehden oman Poi-
kansa synniksi, joka ei syntiä tiennyt tämä on
käsittämätön rakkaus; se Jumalan rakkaus, joka
on kaikkea ymmärrystä ylempi.

Sana ei voi tulkita ja kieli, ei voi kertoa Isän
ja Pojan rakkautta. Asia on liian korkea ja tai-
vaallinen. Sanat: “Isä rakastaa Poikaa”, ovt tut-
tuja meidän ymmärryksellemme. Sanat* “Isä ja
Poika” ovat alkuperäisiä sanoja. Nämä ovat ih-
misyyden puun suuret ja syvät juuret. Näistä o-
vat syntyneet perheet, suvut ja kansat. Mutta
tässä suhteessa mitä on Isä Jumala Pojalle ja
Poika Isälle olla Isä ja silti ei olla suurempi
kuin Poika; olla Poika ja silti olla yhtä Isan kans-
sa suuri salaisuus. Yhtä suuri salaisuus on hei-
dän yhteinen rakkautensa. Yhdessä he rakastivat
maailman autuutta. Isä lähetti. Poika tuli. Kaik-
ki tämä käsittämättömyys näissä Paavalin sa-
noissa: “Sen Jumala teki lähettämällä oman
Poikansa.”

Vieläpä Jumala lähetti Hänet “syntisen lihan
kaltaisuudessa”. Liha lihastamme ja luu luus-
tamme, mutta ilman syntiä Hän tuli palvele-
maan, ei palveltavaksi, “syntisen lihan kaltaisuu-
dessa”. Tässä ei ole kadotustuomio, vaan pelas-
tus ja autuus. Lihassaan Jeesus kantoi ja poisti
syntimme. Lihassaan fiän kärsi heikkouksiemme
rangaistuksen. Lihassaan tunsi Jumalan vihan
syntiä vastaan, jotta me syntiset tuntisimme vain
Jumalan rakkauden ja armon. Ja nyt Jeesuksen
kyyneleet Golgatalta laskevat maailman mur-
heen ja surun päälle ja syttyy ilo; laskevat kuole-
man varjon laaksoon ja syntyy elämä ja katoa-
mattomuus.

“Sen Jumala teki lähettämällä oman Poikan-
sa synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihas-
sa.” Jo pyhällä vaelluksellaan Jeesus tuomitsi
synnin lihassaan. “Kuka voi näyttää minut syy-
pääksi syntiin?” “Jos rakastatte minua, pitäkää
minun käskyni”. Tämä on synnin tuomitsemista.
Kyllä syntinen maailma tunsi tämän tuomion.
Pilatus sanoi: “En ole havainnut tätä miestä
syylliseksi mihinkään, mistä te häntä syytätte”.
Sodanpäämies sanoi: “Totisesti, tämä oli van-
hurskas mies”. Kansasta ristin juurella sanotaan:
“Kun näkivät, mitä tapahtui, löivät he rintaansa
ja palasivat kukin kotiinsa.” Katsokaa synnin
tuomiota. Maan päällä ei ole niin suurta syntiä,
historian sivuilla ei ole niin mustaa sivua, ihmi-
syydessä ei ole iljettävämpää tahrua kuin Jee-
suksen Kristuksen, Jumalan viattoman Karit-
san, ristiinnaulitseminen.

Miksi tuomitsemalla synnin lihassa? Siksi,
että lain vaatima vanhurskaus täytettäisiin. Nyt
uudestisyntyneenä, armosta uskon kautta, vaella
valon lapsena. Älä uudelleen ristiinnaulitse Jee-
susta syntisi kautta. Älä vaella lihan mukaan
vaan hengen. Sinulla on tähän voima Jeesuksen
kautta; Hänessä sinulla on autuus; sinulla on ian-
kaikkinen elämä. “Niin ei nyt siis ole mitääu ka-
datustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuk-
sessa ovat.” Amen. ALM

PIKKUNEN POIKA
Oli pikkunen poika kerran,
pullaposkinen, miehekäs.
Haastan pojasta hiukan verran,
hän kun oli niin älykäs.

Kävi koulua hän ilomieliä,
avun äidille, isälle toi.
Kulki kauniisti aina tiellä,
avun heikoille auliisti soi.

Jo pienenä ollessansa
poika juoppoja kammoksui.
Hän raittiin nuorison kanssa
työhön tarmolla antautui.

Hän suunnitteli aina suurta,
teki työtänsä ahkeraan.
Näin kasvatti onnensa juurta,
kasvoi maatansa muokkaamaan.

Koti kaunis kummulle nousi
luokse rannikon lehtevän.
Hän kaislikkorantoja sousi,
näki onnekkaan elämän.

Kun nuorena aatteet ylväät,
saa valtaansa ihmisen,
ne on kuin suojelupylväät
eessä surkean juoppouden.

Juho Salokannel
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