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Auttaja torstaina, marrask. 27 p. 1947

mennyt, ja syksykin on jo
puolivälissä. Aika menee, ian-

kaikkisuus lähenee.
Tulee
mieleen näinä syksyn myrskyisinä päivinä, että eikö me
Oiliakin jo syksyn hetkessä
täällä ajallisuudessa. Meillä
on ollut, Jumalalle kiitos, hyvä olla, mutta niin ei ole asian
laita tällä kertaa muualla
maailmassa. Nälkä ja kurjuus
lisääntyvät, vääryys ja valhe
saavat vallan. Nykyajan voimalauseena on:
“Oikeutta
mutta ei armoa”, vaikka oikeutta ei olekaan. Rakkaus
ihmisten välillä vähenee. Nä-

mä ovat lopun ajan merkkejä. Syksy on käsillä. Uskovaisilla ei ole kuitenkaan hätää.
Meillä on Kristus, jonka Jumala lähetti meille Vapahtajaksi. Meidän ei tarvitse peljätä, sillä Jumala on laupias
niille, jotka uskovat. Kuitenkin meillä pitäisi olla hätä
yhdestä asiasta. Se on siitä,
että aika lyhenee. Kuolemattomia sieluja vaipuu kadotukseen. Hätä on kova. Meillä ei pysy armon sana kirkkaana, jos me ei siitä toisille
puhu. Jos meillä ei ole hätää
ympärillämme olevain kohta-

kuitenkin alkoi

vaihtokausi.

Saatiin
oma sielunpaimen,
vaikkakin hänellä on muitakin seurakuntia hoidettavana,
kerkeää hän tännekin useammin ja siitä seurauksena on

ollut seurakuntatyön

vilkas-

tuminen. Tähän asti oli vain
yksi pappi ja kun työpiiri oli
laaja, ei hän millään kerinnyt

Kiitoslause
Täten pyydän tulkita mitä rakkaimmat kiitokseni
kaikille, jotka yhdellä ja toisella tavalla muistivat minua
80:nen syntymäpäiväni johdosta.
Erityisemmin tahdon kiittää Moose Laken vanhan
kontrin seurakuntaa siitä suuresta rakkauden osoituksesta, kun toimeenpanivat syntymäpäiväni kunniaksi
niin kauniit juhlat heidän kirkkoonsa lokak. 26 p. 1947.
Sydäntä ilahduttavaa oli nähdä se suuri joukko ystäviä,
jotka olivat saapuneet juhliin, ei ainoastaan paikkakunnalta vaan Cloquettista, Thomsonista, East Lakeltä, Rice
Riveristä, Beaveristä, Lawlerista, Kattilajoelta y.m.
paikkakunnilta. Oli niin kaunista nähdä, kun nuoret niin
yhdessä antoivat ohjelmaa vanhemman väen kanssa ja
rakkauden henki ja kristillinen yhteys vallitsi täydellisyydessään. Olipa mukana vielä useampia ensimmäisiä
rippikoululapsianikin, joita oli hauska tavata. Pöytä oli
koristettu komeaksi runsaine herkkuineen ja komean
suuri syntymäpäiväkeeki kaunisti herkkupöytää. Sydämelliset kiitokset vielä siitä arvokkaasta rahalahjasta,
jonka lahjoititte syntymäpäiväni muistoksi. Juhlat ovat
ohi vaan en unhoita rakkauttanne.
Tahdon myös sydämellisesti kiittää Thomsonin KansaHisseurakunnan ompeluseuraa ja Lutherlidttoa siitä
suuresta rahalahjasta, jolla muistitte minua, ja myös
arvokkaista rahalahjoista, joita sain Fairportin ja Ashtabulan, Ohion seurakunnilta; Brainerdin, Lawlerin,
Toimen seurakunnilta sekä Maplen, Wis. seurakunnan
ompeluseuralta, ja myös yksityisiä lahjoittajia Thomsonissa, Lawlerissa, Tamarackissa, East Lakolla, Pequot
Lakella, Kattilajoella, Cloquetissa, Maplessa, Wis. ja
Fairportissa ja Ashtabulassa, Ohio.
Kiitos myös niistä rohkaisevista kirjeelliistä onnitteluista, joita sain tohtori G. A. Aholta ja pastori Vilho
Latvalalta, joissa he itsensä ja seurakuntansa puolesta
tulkitsivat onnittelunsa ja liittivät kauniin rahalahjan
syntymäpäivän muistoiksi, nimittäin Fairportin ja Ashtabulan, Ohion seurakunnilta. Nämä seurakunnat ovatkin minulle hyvin tuttuja jo alkuajoilta. Sieltähän sain
ensin kutsumuksen ottamaan osaa Herran työn rakentamiseen. Oli erittäin ilo minulle, kun ette ole vieläkään
minua jättäneet muistamatta. Jumala rakkautenne palkitkoon.
Kiitos myös siitä saamastani äänilevystä, josta kuulin veli E. N. Beckin ja veli Matti Noposen syntymäpäivälaulun rouva Ahon myötäillessä. Kaunista se oli, juuri
kuin kotonamme olisitte olleet. Kiitos Teille siitä.
Kiitos myös pastori Antti Kopralle, kun sieltä kaukaa lännen Califomiasta minua onnittelullanne muistitte. Nautin kovin paljon onnittelunne sisällöstä.
Rakkaat sisaret ja veljet, muistakaa aina, että tällaiset rakkauden lahjat, jotka olette käyttäneet tehdäksenne hyvää Kristuksen nimessä, ne talletetaan taattuna, vannana aarteena taivaaseen. Kaikkinainen kristillinen rakkaus sananpalveli jaa kohtaan on totista uskon
hedelmää jakerää tulevaisuuden ihanaa palkkaa. Minkä
pidätämme, sen kadotamme; minkä annamme raikkaudessa, sen säilytämme.
Veljellisesti,
—E. V. NIEMI.

Thomson, Minn.
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myös vihitään pyhäkoulukuo-
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Paljon on tapahtunut Lapissa siitä, kun vaimeiksi kirjoitin, kevät on ollut, kesä on

losta, me voimme itsekin vaipua. Se on suuri armon salaisuus, s ei ole jotakin, jota me
kätkemme omaan itseemme.
Sen mukana pitäisi olla myös
halu tiedoittaa siitä muille
ympärillä oleville.. Tuo sinun
naapurisi, tuo työtoverisi, on
myöskin osallinen siitä armosta, jonka me olemme saaneet. Hän voi jo huomenna
mennä iankaikkisuuteen ja
sitten, kun hän on mennyt, se
on liian myöhäistä. Sitten on
liian myöhäistä sitä katua.
Hänenkin edestä on Jeesus
ristiin naulittu, hänetkin on
vapautettu kuolemasta ja perkeleen vallasta, jos olisi tiennyt siihen uskoa. Kristityllä
pitää olla hätä niistä, jotka
eivät vielä tiedä armon suuresta
salaisuudesta. Ajan
merkit viittaavat siihen, että
syksy on tullut, aikaa voi olla vain vähän.
Alkuvuodesta ei täällä ole
mitään erityistä merkillepantavaa tapahtunut. Syyskesällä
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Seurakunnan naisten työkokous joulukuun 3 p. klo 8
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Auttaja. Drawer 432. Ironwood, Mick.
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