
AUTTAJA
Ilmestyy leka torstai IRONWOODIBSA, MICH.

roimitta ja J. E. NOPOLA Liikkeenhoitaja
Puhelin: toimistoon SO toimittajan kotlHi IS6O-R

TILAUSHINNAT!
„

Yhdysvaltoihin

Koko vuoden .»...., $2.50
Puolen vuoden .. $1.50
Neljän kuukauden..» - $l.OO
Kanadaan Ja Suomeen (Vuosikerta) $3.00
au TTAJA

"

Finnish weekly newspaper. Publiahed ever»
Thursday by The Finnish - American Bvanaellcal Luthsraa

National Church, at Ironwood, Miehiään.
SUBSCRIPTION RATES: In the United States and Canada*

Per *2 60; slz months, $1.50; four months, 11.00
S Advertislna rates on applloatlon.

Fntered as Second Class Mali Matter January 17, 1000, at the
Post Office at Ironwood, Michigan, under the Act of Congrses
of March 8.1879. Acceptsd for malline at Special rata of
posraee provlded for In Sectlon 110$ Aqs of Octover t, 1117,
«uthorlzed July 19.1911.

Pappien velvollisuus on kirjoittaa Auttajaan
uskonnollisen kirjoituksen vuorollaan Pitäk&ä
huol.i, että kirjoitus saapuu painoon aikanaan.

Aho, G. A kesäk. 3 p.
Aho, G. I kesäk. 10 p.
Aho. J kesäk. 17 p
Aho, O. E kesäk. 24 p.
Aho, R. J. L heinäk. 1 p.

1 T Valppu
2 K Vuokko

Ap.t. 1:1-11; Mark. 16:14-20
3 T Helatorstai
4 P Laimi
5 L Mainikki
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Ap.t. 2:1-13; Joh. 14:23-31
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17 T Maila

' 18 P Erkki, Eero
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Room. 11:33-36; Joh. 3:1-15
20 S P. Kolminaisuud.p.

'2l M Kostia, Kosti
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25 P Urpo
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1 Joh. 4:16-21; Luuk. 16:19-31
27 S 1 Kolm. p. 1. sunn.

-28 M Alma
29 T Oiva

" 30 K Muisto eli kukitusp.
31 T Helka

KEHITYS EDISTYY HITAASTI .

Kiinasta vuotavat tiedot kertovat kommunis-
tien siellä toimittavan niin julmaa toismielisten
lahtausta, että sellaista ei ole tapahtunut sen jäl-
keen kuin kommunistit Venäjän vallankumouksen
jälkeen toimittivat suuret puhdistukset, joissa sa-
dat tuhannet toisin ajattelevat menettivät hen-
kensä. Kiinan kommunistit eivät tässä suhteessa
ole poikkeuksellisia muista kommunisteista siitä
huolimatta että heidän selitetään olevan maare-
formin toimeenpanijoita Kiinassa. Kommunistien
ohjelmaan kuuluu toisin ajattelevien lahtaaminen,
eivätkä he armahda vastustajiaan, olipa kysymyk-
sessä Kiina tai Venäjä tai itä-Europan maat.

Meidän aikamme pitäisi olla sitä suurta kehi-
tyksen, vapauden ja sivistyksen aikakautta. Niin
vakuuttivat Europan sosialistit noin 60 vuotta sit-
ten. Ne jotka selittivät silloin, että ihanteellinen
aikakausi on tulossa, eivät lainkaan ottaneet huo-
mioon sitä seikkaa, minkä jo Vanhan Testamen-
tin profeetta näki aivan selvästi, kun hän sanoi:
“Ihmisen sydän on perin paha.” Synti on turmel-
lut ihmisen niin perinpohjaisesti, ettei häntä voi
sivistää mikään maallinen voima. Se on mahdol-
lista vain evankeliumin sanan voimasta. Evanke-
liumi opettaa rakastamaan lähimmäistä niinkuin
itseänsä.

AJATUKSEN AIHETTA
Kirkkokuntamme toimintavuosi on päätty-

mäisillään. Se päättyy tämän toukokuun viimei-
senä päivänä, siis ensi viikon torstaina. On siis
taaskin tullut aika, jolloin tarkemmin laskemme,
mitä olemme saaneet aikaan vuoden kuluessa.

Sellaiset asiat, jotka ovat olleet välittömästi
Jumalan kädessä, ovat tietysti tapahtuneet hänen
hyvän ja armollisen tahtonsa mukaan. Jumala on
esim. kutsunut monta lastansa kuluneen vuoden
aikana taivaan kirkkauteen. Hän on myöskin an-
tanut monen uuden ihmislapsen syntyä maail-
maan ja on kasteen kautta siirtänyt nämä lapset
taivaan valtakunnan jäsenyyteen. Sellaiset asiat,
joita Jumala on toimittanut meidän Kansalliskir-
kon jäsenten kautta kuluneen toimintavuoden ai-
kana ovat kuitenkin monessa kohdassa jääneetto-
teuttamatta. Esim. viime vuonna päätimme kirkol-
liskokouksessa, että kokoamme noin kolme ja puo-
li dollaria jokaista kirkkokunnan ripilläkäypää
jäsentä kohti yhteiseen rahastoomme. Se ei suin-
kaan ole suuri summa, mutta toteuttamatta on tä-
mä hyvä päätös jäänyt, sillä summasta vielä puut-
tuu noin viisituhatta dollaria. On syytä uskoa, että
viime kirkolliskokouksen päätös ei tule toteute-
tuksi, vaikka kysymyksessä koko vuoden aikana
on vain kolme ja puoli dollaria meitä jokaista
kohtaan

Tätä ajatellessa tulee monta kysymystä mie-
leen, muutamat niistä hyvinkin kiusallisia. Kenes-
sä on syy? Papeissako vai seurakuntalaisissa? On-
ko Kansalliskirkon jäsenille käynyt kuin Laodi-
kean seurakunnan jäsenille, että ovat penseitä ja
yltäkylläisiä? Eikö enää evankeliumin saarna

vaikuta vai onko saarnoissa vikaa? Vai yritäm-
mekö saada enemmän kokoon kuin kirkkokun-
nan väestö on vielä tottunut uhraamaan? Muis-
tammehan senkin ajan, kun Kansalliskirkossa uh-
rattiin noin 10 senttiä vuodessa kirkkokunnan tar-
peisiin.

Olipa syy missä tahansa, vakavan mietiske-
lyn ainetta kuitenkin antaa meille jokaiselle se to-
siseikka, että viime toimintavuoden aikana ei
Kansalliskirkkokunta ollut läheskään kaikille sen
kolmen ja puolen dollarin arvoinen.

TUNNETKO AINOAN JUMALAN?
Viime pyhänä vietimme kolminaisuudenpäi-

vää. Sen päivän evankeliumit opettavat meitä tun-
temaan ainoan oikean Jumalan. Nämä evankeliu-
mit ovatkin tarpeen meidän keskuudessammekin,
sillä sellainen ajatus tuntuu kasvavan, että kaik-
ki uskonnot ovat yhtä hyviä ja että kaikki juma-
lat ovat samoja jumalia.

Kristuksen evankeliumin ja samalla kertaa
koko Raamatun tärkein kohta on juuri tämä, että
Jumala on kolmiyhteinen, ja että muuta Jumalaa
ei olekaan Tämän tosin luulisi olevan kaikille ai-
van selvän asian, mutta olemme ihmeeksemme
viime aikoina kuulleet sellaistakin mieltä, aivan
kirkkokuntamme vanhojen jäsenten lausumina,
että kyllä sekin on Jumalalle' otollista jumalan-
palvelusta, kun juutalainen synagogassaan palve-
lee Jumalaa, vaikka ei hän Kristusta tunnusta-
kaan.

Oppi kolmiyhteisestä Jumalasta tosin kuuluu
kristinuskon alkeisiin, mutta se on samalla kertaa
sellainen oppi, jota on ahkerasti teroitettava, kos-
ka uskovassa oleva vanha ihminen alinomaa vetää
häntä siihen luonnolliseen jumalanpalvelukseen,
joka perustuu ihmisen omien tekojen pohjalle eikä
Kristuksen toimittaman sovituksen. Kaikissa
“kunniallisissa” järjestöissä Amerikassa pitää olla
uskonto muitten menojen mukana. Mutta se pitää
olla sellaista uskontoa, joka ei rajoitu kristinus-
koon. Tämä hapatus tekee työtänsä kirkkokunnas-
sammekin. Sen tähden ei riitä, että vain kerran
vuodessa opetetaan, kuka on tosi Jumala. On ah-
kerasti opetettava, että pelastusta ei ole yhdessä-
kään toisessa paitsi Kristuksessa, ja ettei yksikään
ihminen voi uskoa Kristukseen paitsi Pyhän Hen-
gen kautta.

Tätä asiaa ei sovi pitää selviönä, aivan kuin se
olisi kaikille selvä ja kaikki sen mukaan menette-
lisivät. Että Jumala on kolmiyhteinen, sen kirkas-
taa meille vain evankeliumin sana. Luonnostaan
ei sitä yksikään ihminen voi tietää-

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

PALVELKAA HERRAA ILOLLA
(Kirjoitti pastori M. Anttonen vuonna 1942.)

Herra sanoi Moosekselle: “Mene Faraon tykö, ja
sano hänelle, päästä minun kansani palvelemaan
minua.” 2 Moos. 8:1

Vapaus on kallis asia kansoille ja yksilöille.
Mutta kaikista kallein on se elämän tila, kun ihmi-
nen Kristuksen vapauttamana palvelee elävää Ju-
malaa.

Kun Mooses astui Faraon eteen, hän ei pyytä-
nyt Israelin kansalle ensi sijassa taloudellista va-
pautta, niin hyvä kuin se onkin; eikä hän pyytä-
nyt kansallista eikä valtiollista vapautta, vaikka
ne ovatkin kalliita jatoivottavia kaikille kansoille.
Mutta hän pyytää kansalle vapautta palvelemaan
Jumalaa. Kansoilla voi olla valtiollinen ja kansal-
linen vapaus, mutta sittenkin voivat sisäisessä elä-
mässään olla orjia, eivätkä palvele elävää Juma-
laa. Jeesus sanoi: “Jokainen, joka tekee syntiä, on
synnin orja.”

Israelia, Jumalan kansaa, painöi raskaana
Egyptin orjuus. Mutta Jumala oli uskollinen ja
ajan täyttyessä toimitti heille pelastuksen. Pääs-
tyään läpi Punaisen meren veisasivat Israelin
lapset: “Herra on minun väkevyyteni ja kiitos-
virtenäpä hän on minun pelastukseni, hän on mi-
nun Jumalani, ja minä kunnioitan häntä.” He pal-
velivat Herraa ilolla.

Jokainen ihminen on Herran oma. “Tietäkää,
että Herra on Jumala! Hänpä meidät teki, emme-
kä itseämme, kansakseen ja laitumensa laumak-
si! Kuitenkin Jumalan täytyy valittaa, että luon-
tokappaleetkin tuntevat hoitajansa, mutta hänen
kansansa ei tunne Jumalaansa. Ihmisen on uskot-
tava Jumalan sanan arvo, että tulisi tuntemaan
elävän Jumalan. Herra todistaa sanastaan, että se
on muuttumaton, luja, sielua valaiseva, jalkain
kynttilä, myöskin musertava kuten vasara tai
miekka, sekä henki ja elämä. Se sana toteaa, että
olemme saaneet hengen ja elämän Jumalalta, j
mutta se myöskin näyttää syntiinlankeemuksen
tuottaman tuhon. Ihminen on synnissä siinnyt ju
syntynyt, eikä hänessä ole yhtään hyvää. Ansion-
sa mukaan on jokainen tuomittu iankaikkiseen ka- 1
dotukseen. Epäuskon tilassa oleva ihminen on
synnin ja saatanan orjaK feikä palvele elävää Ju-
malaa. Hänellä voi olla monenlaisia arvokkaita
maailmallisia vapauden etuja, ja paljon elämän
nautintoja ja iloja, joiden saavuttamiseksi on uh-
rattu, ja uhrataan, paljon parasta ihmiselämää-

kin, mutta hän ei nauti siitä vapaudesta johon
Jeesus vapautti svntiinlangenneen ihmiskunnan,
kun uhrasi itsensä ja vuodatti verensä synnin or-
jien vapauttamiseksi. Sentähden on jokaisen kal-
lein asia kuulla ja uskoa Herran sanaa. Se sana
julistaa synnin orjalle: “Antakaa pelastaa itsenne
tästä nurjasta sukukunnasta”. Se kehoittaa: “Teh-
kää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntin-
ne pyyhittäisiin pois, jotta Herran kasvoilta koit-
taisi virvoituksen ajat.” Luotettava sana ilmoittaa
myöskin mihin or käännyttävä, sillä Jumala sa-
noo: “Minä olen iankaikkisella rakkaudella rakas-
tanut sinua, sen vuoksi olen vetänyt sinua puolee-
ni sulasta armosta”. Jumala etsii syntistä ihmistä
sen vuoksi, että hän rakastaa meitä, juuri sellai-
sina kuin olemme, ja tahtoo meidät pelastaa syn-
nistä. “Hän pelasti meidät laupeutensa mukaan
uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudis-
tuksen kautta, jonka Hengen hän runsaasti vuo-
datti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen
Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina
hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elä-
män perillisiksi toivon mukaan. Tämä sana on var-
ma.” Sovitus oli välttämätön, sillä ilman syntien
sovitusta ei yksikään pääsisi taivaaseen. Mutta
Jeesus sen teki, sillä “Jumala oli Kristuksessa ja
sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heil-
le heidän rikkomuksiaan.” Jeesus ryösti saaliin
saatanalta, joten kun Poika on tehnyt meidät va-
paiksi, niin todella olemme vapaita, eikä tarvitse
“enää kuoleman pelosta olla orjina”. Näin on ih-
miskunta lunastettu ja “tullut ilman ansiotansa
vanhurskaaksi, Jumalan armosta, sen lunastuk-
sen kautta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa.”

Rakas lukijani, usko ja omista tämä Jumalan
lahja omalle kohdallesi. Jeesus todistaa silloin si-
nullekin: “Joka uskoo minuun, hänellä on ian-
kaikkinen elämä”. Lunastuksen ja kasteen perus-
tuksella saat uskoa itsesi Jumalan lapseksi. Silloin
sanot kuten Paavali: “Olen Jumalan oma ja pal-
velen Jumalaa”. Jumalanpalveluksesi ei ole ras-
kasta, vaan sanot kuten psalmista: “Sydämeni ja
ruumiini riemuitsevat elävää Jumalaa kohti”.
Syntien anteeksiantamusta uskova laulaa tähän
tapaan:

Ei laulamasta lakkaa mun sielun iloissaan,
ett’ uuvutettu raukka on päässyt kuormastaan.
Mä etsin kauan lepoa, en sitä löytänyt;
nyt sielun’ ahdistuksesta on Jeesus päästänyt.

Uskonelämän kaunis tosiasia on se, että ihmi-
nen synneistään vapautettuna elää Jumalan las-
ten ihanassa vapaudessa. Hän ei anna vapautta li-
halle joka kiusaa syntiin, vaan hän ristiinnaulit-
see lihansa himoineen ja haluineen. Hän ei ole elä-
mässään maailman orja, mutta välittämättä maail-
man pilkasta hän tunnustaa Jeesuksen Vapahta-
jakseen ja kieltäytyy maailmallisista huveista ja
jumalattomien seurasta. Uskovalle on suuri ilo
kun jo täällä maan päällä on Jumalan valtakunta
jaHerran huone. Hän laulaa:

On riemu kun saan tulla
Sun, Herra, temppeliis,
Sun porteistasi käydä
Sisälle pyhyyksiis.

Ja hän tietää, ettei kaunis jumalanpalvelus
lakkaa eikä hän joudu yksinäisyyteen silloinkaan
kun maallinen taival päättyy, vaan hän iloitsee toi-
vossa, että

VieV ihanampi päivä saava on,
kun saapuu Herra loistoss’ auringon,
käy pyhät riemuin valkojoukkohon.
Halleluja!
Ja valtamerten ääriltä ja maan
he käyvät auvoon arvaamattomaan.
Soi Jumalalle kiitos ainiaan!
Halleluja!

Tänäkin raskaana aikana, elämän kovien koh-
taloiden tähden, niin monien sydän itkee verta ja
silmistä vuotaa kyyneleet, joten meillä on sitäkin
suurempi syy katsella Jumalan antamaa lunastus-
ta ja palvella Herraa ilolla. Kiitä minunkin sieluni
Herraa!

ERÄS USKOLLINEN
JUMALAN PALVELIJA

Jos meidän olisi laadittava luettelo niistä us-
kollisista Jumalan palvelijoista, joista Raamattu
kertoo, me emme saisi jättää siitä pois profeetta
Samuelin nimeä. Onhan näet se kuva, jonka Juma-
lan sana antaa meille hänestä, kuva miehestä, jo-
ka eli Jumalalle ja joka uskollisesti edusti Her-
ransa asiaa kansansa keskuudessa. Häneen tah-
domme tutustua pienen kirjoitussarjan puitteissa.
Rukous, joka tuli kuulluksi.

Herran huoneessa Siilossa oli eräs vaimo ru-
koilemassa. Hänen nimensä oli Hanna. Hän oli
hurskas nainen, ja hänellä oli hurskas mies, mut-
ta hänellä ei ollut yhtään lasta. Tämä lapsetto-
muus tuotti hänelle paljon surua. Kun hän oli taas
kerran itkenyt, hänen miehensä nuhteli häntä
lempeästi ja muistutti häntä siitä, että olihan hä-
nellä mies, joten hänen ei olisi pitänyt tuntea it-
seään onnettomaksi. Hannan mieli ei rauhoittu-
nut. Mutta onneksi hän tiesi, kenen puoleen h>*\
voi murheessaan kääntyä. Hän meni Herran huo-
neeseen japuhui asiasta Jumalalle. Hänen rukouk-
sensa sisälsi sekä pyynnön että lupauksen. Hän
pyysi miespuolista perillistä ja lupasi antaa hänet
Herralle, jos hänen rukouksensa tulisi kuulluksi.
Hannan rukoillessa pappi Eeli seurasi katseellaan
häntä ja erikoisesti hänen suutaan. Kun vaimon
huulet liikkuivat, mutta ääntä ei kuulunut, Eeli
luuli hänen olevan juovuksissa ja meni nuhtele-

maan häntä. Hanna vastasi selittäen nöyrästi, että
hän ei ollut juonut viiniä eikä väkijuomaa, vaan
että hän oli vuodattanut sydämensä tuskan Juma-
lan eteen rukouksessa. Silloin Eeli huomasi erehty-
neensä ja sanoi: “Mene rauhaan. Israelin Jumala
antakoon sinulle, mitä olet häneltä pyytänyt.” Ih-
minen arvostelee helposti väärin toisia, vieläpä
joskus silloinkin, kun ollaan Jumala# huoneessa.
Toisinaan voimme ajatella jostakusta, että hän ei
lainkaan seuraa Jumalan sanan saarnaa, jakuiten-
kin voi olla niin, että hän juuri silloin kuuntelee
sitä erikoisen tarkasti. Kun joku, jota ei ole nähty
pitkään aikaan ehtoollispöydässä, nauttii pyhää
sakramenttia, jonkun toisen mieleen voi tulla täl-
lainen ajatus: “Mitähän tuokin tässä tekee?” Ja
kuitenkin voi olla niin, että tuo ihminen on siinä
kovan taistelun jälkeen ja juuri anteeksiantamus-
ta etsimässä, jota hän tuntee kipeästi tarvitsevan-
sa.

Rukoushetki Herran kasvojen edessä voi teh-
dä murheellisesta iloisen. Niin kävi Hannallekin.
Kerrotaan, että hän meni pois ja söi eikä enää
näyttänyt surulliselta. Hän oli jättänyt asiansa
Herran käsiin ja tullut vakuutetuksi siitä, että
kaikki järjestyy hyvin- Miten monet Jumalan lap-
set ovatkaan saaneet kokea elämässään samaa. Oli
raskas kivi sydämellä ja näytti siltä, että ei jaksai-
si mitenkään enää kestää sen painoa. Mutta kun
oli murheensa vienyt Herran eteen, kivi otettiin
pois. Tuli hyvä 010. Silloin jaksoi taas uskoa sii-
hen, että kaikki kääntyy niille parhaaksi, jotka
rakastavat Jumalaa. Nämä ovat ihmeellisiä koke-
muksia, ja ne tuottavat suurta siunausta.

Jumala kuuli Hannan rukouksen. Hanna sai
poikalapsen, jolle hän antoi nimen Samuel. Hän
Hoiti itse lastaan. Ei hän lähtenyt edes jokavuotis-
ta teurasuhria uhraamaan, koska hän ei tahtonut
jättää lasta toisten hoitoon. Myöhemmin tuli sit-
ten sen lupauksen täyttämisen vuoro, jonka Han-
na oli liittänyt rukoukseensa Herran huoneessa.
Hän vei Samuelin pappi Eelin luo. Hän kertoi ole-
vansa se vaimo, joka oli kerran rukoillut Jumalal-
ta juuri sitä pikku poikaa, jonka hän nyt oli tuo-
nut mukanaan antaakseen hänet takaisin Herral-
le. Hanna oli myöskin tuonut tullessaan kolme
härkää, jauhoja ja leilin viiniä. Hän ei siis ajatel-
lut, että Jumala oli hänelle velkaa, kun hän luo-
vutti poikansa hänen palvelukseensa. Herralta-
han hän oli Samuelin saanut, ja Jumalalla oli
myöskin omistusoikeus poikaan. Kun mekin an-
namme jotakin Jumalalle, me annamme hänen
kädestään, sillä hän on ensin antanut meille. Muu-
ten me emme pystyisikään antamaan mitään. Her-
ra tosin sitten antaa meille moninkertaisesti takai-
sin, mutta sen hän tekee suuressa hyvyydessään ja
armossaan. Hannan ei tarvinnut koskaan katua, et-
tä hän antoi poikansa Herran palvelukseen. Samu-
el oli näet tuottava hänelle paljon iloa.

E. Penttinen.

LUNASTETTUNA AUTUAS
Elon tietäni turvassa taivallan
päämääränä taivaan maa.
Olen helmassa hellässä Jeesuksen
“lunastettuna autuas” vaan.
Käsivarsilla Jeesuksen turvattu oon;
ne myrskyissä kantaa voi.
Golgatan kompassi näyttää tien;
en harhaan joutua voi.

Oi onnea suurta, kun oivalsin:
mulla syntiä, syytä on vaan!
Oma hurskaus kun multa riisuttiin,
jäin armohon turvaamaan.
Olin kiintynyt vanhaan virteeni,
jota mailmakin sietää voi.
Vaan Jeesus kun kieleni aukaisi,
nyt toisin mä laulella voin.

“Lunastettuna autuas”, laulan nyt;
sen taidon mä Herralta sain.
Löysin autuuden Jeesuksen haavoissa,
jota turhaan mä töistäni hain.
Olin kahleissa, jotka ei katkenneet,
vaikka luulin ja uskoin niin.
Verihaavoissa Jeesuksen Kristuksen
vasta kahleeni katkottiin .

Nyt autuuden riemua rintani soi,
nyt vanki on irrallaan.
Lain tuomiot ei voi peljättää
eikä kuolokaan kauhuillaan.
On Kristus jo eestäni täyttänyt lain
ja kuoleman poistanut pois.
Oi suuri on syy mulla kiitokseen!
Tuhatkielin sen laulaa jos vois.

Oi helkkyös ylistyslaulelomme
yksin Jeesuksen kiitosta vaan!
Kerro Siinonin vangeille varmana nyt:
“Lunastettuna autuas vaan”
saa olla jo nyt koko maailma,
jos armohon uskaltaa.
Elon lähde se kuohuvi tulvilleen
joka syntimme puhdistaa.

Lyhyt hetkinen taistoa matkalla vaan,
kotirannat jo häämöittää.
Lukemattomat joukot on vastassa siell’,
tervetulleeksi toivottaa.
Siellä muakin kantele kaunoinen
viritettynä vartoo vaan.
“Lunastettuna autuas”, soittelen siell’
ikiriemussa taivahan maan.

(Pääsiäisilo 1929.)
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