
Seurakunta-
kirjeitä

N. Y. Mills, Minn.
Heinäkuun Ip. oli mies-

tenliiton kokous mr Victor
R. Mäen luona. Pastori johti
Raamatun tutkistelua ja
näissä kokouksissa nykyään
selostetaan aina yhtä Juma-
lan kymmenestä käskystä.
Tässä tilaisuudessa oli tut-
kittavana 6:des käsky. Seu-
raavassa tulee olemaan 7:mäs
j.n.e. Ne ovat mielenkiintoi-
sia. Olisi tarpeellinen, että
jokainen tulisi oppimaan nii-
tä. Emme koskaan liiaksi opi
Jumalan sanasta. Ja koska
syödä pitää joka päivä, mon-
ta kertaa päivässä, pysyäk-
semme terveinä ja voimak-
kaina ruumiin puolesta,
kuinka voisi sielu elää, jos
ei se saa ravintoa Jumalan
sanasta joka päivä ja joka
hetki? Mutta valitettavasti
on niin, että ei tarvitse olla
suuri syy kun voidaan olla
pois Jumalan sanan viljely-
tilaisuuksista. Kyllä sielun-
vihollinen siitä hyvän huo-
len pitää, että poissa oloon
syitä löytyy. Mutta olkaam-
me varovaisia, ettemme an-
na sielunvihollisen narrata
itseämme helvettiin. Juma-
lan sanan miekalla ainoas-
taan voimme sitä vastaan
seisoa. Hengen miekka pysyy
terävämpänä ja kirkkaana
kuta enempi Jumalan sanaa
kuulemme ja opimme.

John A. Aho toi kirkollis-
kokousterveiset miestenlii-
tolle tälle kokoukselle. Lu-
kekaa myös vaikka useam-
paan kertaan entisen mies-
tenliiton puheenjo h t a j a n
Matti Palon vuosikertomus
Auttajan heinäk. 4p. nume-
rosta. Siinä on paljon oppi-
mista.

Heinäkuun 3 p. iltana oli

Suurempi valikoima

Alhaisemmat hinnat
Ystävällinen palvelus
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täällä pastori G. A. Aho pu-
humassa Jumalan sanaa.
Hän elävästi teroitti mieliin
kuinka synti-spitaali on mei-
dät saastuttanut, mutta Jee-
suksen sovintoverellä olem-
me puhdistetut. Vaan miksi
niin harvat siitä Jeesusta
kiittävät? Se on kuten ne 10
spitaalista, jotka Jeesus pa-
ransi, ja yksi vain tuli takai-
sin kiittämään Jeesusta. Mis-
sä ne yhdeksän ovat? Kii-
tos pastori ja mrs Aholle ja
Edmondille käynnistä ä n
täällä. Oli hauska tavata. O-
lisimme halulla pitäneet e-
nemmänkin aikaa vieraa-
namme, mutta kiire oli.

Lutherliiton ainetutkistelu
“Kristitty ja kirkkonsa” oli
mr ja mrs John Wormaksen
kodissa heinäkuun 7 p. Osan-
otto oli runsas ja keskustelu
vilkasta. Miss Helen Paavola
toi Kansallis-Lutherli i t o n
terveiset kokouksesta. Mei-
dän Lutherliittomme sai vie-
lä “pokaalin”. Kuinka käy
tänä vuonna?

Lutherliiton naiset par-
haillaan järjestävät “paar-
ty” miehille, sillä miehet
voittivat Lutheran Youth
kilpailussa myyden enem-
män tilauksia. “Wake up,
girls!”

Lutherliittojen “rally” on
N. Y. Millsissä heinäkuun 28
p. Silloin kaikki nuoret ja
vanhemmat tervetuloa! Pro-
fessori A. Monto tulee vie-
raaksi puhujaksi ja muuta
ohjelmaa on runsaasti.

Naistenliiton tarjoilu on
kauppalan haalissa lauantai-
na, heinäkuun 20 p. alkaen
aamupäivällä ja kestää ilta-
päivällä klo 4:jään. Seurat-
kaa tarkemmin pastorin il-
moituksista. Tarjoilusta huo-
lehtii mrs Arne Suomela,
mrs A. Pikkarainen, mrs Ei-
no Wick ja mrs Ziells. He o-
dottavat runsaasti osanotta-
jia.

Naiset, lukekaa mrs A.
Monton vuosikertomus Aut-
tajan heinäkuun 4 p. nume-
rosta ja naistenliiton pöytä-
kirja heinäkuun 11 p. nume-
rosta. Niistä saatte nähdä,
mitä naistenliiton kokouk-
sessa Port Arthurissa pää-
tettiin.

Rakkaat terveiset kaikille
kanssani matkustajille tai-
vaaseen, m.m. Suomessa ole-
ville. Sain serkku Vienolta
kirjeen. Hän sanoi tulleensa
uskoon. Kiitin Jumalaa ja
rukoilen, että Hän vahvistaa
serkkuni ja meidän kaikkien
uskoa, että pysyisimme vah-
vana uskossa loppuun asti.

Armon turviin!
Jenny

o
WAUKEGAN, ILL.

Jumalanpalvelus joka sun-
nuntai-ilta klo 7 vuorottain
suomen ja englanninkielellä.

Pyhäkoulu joka sunnuntai
kello 2 ip.

Kirkko Grove ja Ash katu-
jen kulmauksessa.

Gerhard Aho, pastori,
5757 University Ave.,

Chicago, 111.
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Marengo, Wis.
Ompeluseuran kokous pi-

detään sunnuntai-iltana, hei-
näk. 2 lp., mr ja mrs Henry
Paavolan kodissa. Mrs Paa-
vola toivoo paljon vieraita.

Hartaushetki ja ompelu-
seuran kokous oli vk. 10 p.
iltana kirkossa. Suurelle
kuulijakunnalle puhui past.
Westerback selvästi ja opet-
tavaisesti. Mrs R. Nortunen
toi terveiset kirkollisko-
kouksesta, josta oli onnelli-
sesti päässyt kotia tulvati-
lanteesta huolimatta. Seura-
si tarjoilu haalilla, jonka oli
laittanut mrs Theo. Lehmus-
virta. Tulot oli $16.15. Kiitos
tarjoilun pitäjälle sekä kai-
kille uhristanne.

Viime kirjeessäni unohdin
mainita, että mr ja mrs Ru-
dolph Maijala ja lapset ja
mr ja mrs Rpben Maijala
N. Y. Millsistä vierailivat
muutaman päivän viime
kuun alussa täällä mr ja
mrs Henry Paavolan luona.

Esikoistytär syntyi mr ja
mrs Helge Saarelle vk. 23 p.
Ashlandin sairaalassa. Mrs
Saari on entinen Bertha Sal-
mi.

Kauniit kotihäät oli vk. 22
p. mr ja mrs Aug. Pihlajan
kodissa, kun heidän tyttä-
rensä Helen Bernice ja mr
George Ekström vihittiin
pyhään avioliittoon suku-
laisten ja läheisten omaisten
läsnäollessa. Todistajina oli-
vat Jeanne Dahlström ja Ed.
Ekström. Vihkimisen toi-
mitti tri N. A. Nelson Ash-
landista. Morsiamen serkku
miss Phyllis Alanen Iron Ri-
veristä, Mich. huolehti soi-
tosta. Illalla jatkettiin hää-
kestejä suuren ystävä joukon
läsnäollessa. Nuoripari sai
paljon arvokkaita lahjoja
sekä rahalahjan, josta he
lausuivat kiitokset. Helen on
seurakunnan urkuri ja Lu-
therliiton kirjuri. Toivomme
onnea ja Jumalan siunausta
heidän alkavalle avioelämäl-
le.

Mr ja mrs Oscar Kentala,
Eugene ja Jeanette, sekä mr
ja mrs John Kentala, kaikin
Chicagosta, vierailivat viime
viikolla täällä sukulaistensa
luona.

Mrs Salomon Bakman
loukkasi kätensä sähköpyyk-
kikoneessa. Toivomme pi-
kaista parantumista.

Mr John Stenman vieraili
Montrealissa lastensa luona
toisella viikolla.

Tänään, 7 p., saimme taa-
sen kokoontua kirkkoon
runsaslukuisena viettämään
yhteistä jumalanpalvelusta,
kun sem. Erick E. Erickson
matkallaan poikkesi täällä
ja julisti meille Jumalan sa-
nan totuuksia molemmilla
kielillä. Olemme kiitollisia
sem. Ericksonille kun kävi
meitä ruokkimassa elämän
sanalla. Tervetuloa toiste-
kin. Oi, että tätä sanaa tut-
kisimme ahkerasti, sillä sii-
nä on sekä tämän että tule-
van elämän lupaus.

Mr ia mrs Eino Stenman,
Waukeganista, 111., ovat vie-
railleet täällä ja olivat läsnä
yllämainitussa tilaisuudessa.

Martha
o

Iron River, Mich.
Täällä on mr ja mrs Ivan

Melstromin perheessä ollut
kyläilemässä mr ja mrs Eli
Virtanen Detroitista, Mich.
Täältä he menivät Duluth-
iin, Minn. Heidän mukanaan
menivät mrs Ivan Melstrom
ja mr Mike Eveli kat-
somaan entisiä tuttaviaan.
Hauskan sanoivat matkan ol-
leen.

Mr ja mrs Sanfred Aho ja
tytär Lillian sekä mrs Nels
Aho ja Melvyn kävivät vie-
railemassa sukulaisissaan ja
tuttavissaan Gilbertissä ja
Virginiassa, Minn. Hauskan
ja hyvin onnistuneen mat-
kan sanoivat olleen.

Ompeluseuran pitovuoron-
sa maksoivat rahassa mrs

Auttaja torstaina, heinäkuun 18 p. 1946
Peter Poutiainen ja mrs A.
Haavisto, kumpikin antaen
$lO.OO seurakunnan kassaan.
Lausumme heille paljon kii-
toksia.

Mr ja mrs David Hudgel ja
lapset Silver Spring, Mary-
land, ovat vierailulla Rogers
Loc. Mrs Hudgel on entinen
Alma Norkoli.

Mr ja mrs John Hacken-
berry ja Ruth Norkoli Chi-
cagosta ovat kyläilemässä
Homer Loc. ja Rogers Loc.

Mrs Henry Laakko, Elystä,
Minn., oli jonkun päivän
vierailulla mr ja mrs Peter
Poutiaisen kodissa.

Seuraava ompeluseuran
tarjoilu on mr ja mrs S. A-
hon kotona elokuun toinen
sunnuntai, 11 p., jälkeen
puolisen.

Mrs E. Lakso
o

Matkamuistelmia
Tämä ei ole mikään mie-

lenkiintoinen matkake r t o -

mus, eikä minulla sellaisen
kirjoittamiseen olisi riittä-
västi kykyäkään. Tässä vain
muutamia havaintoja mat-
kasta Port Arthurin kirkol-
liskokoukseen.

Matka tehtiin Matt Hepo-
kosken tilavalla autolla,
seurueeseen kuuluen mr ja
mrs Hepokosken lisäksi Ed-
sel ja Louise Pietilä, Gert-
rude Karjalainen sekä alle-
merkinnyt. Lähtö tapahtui
kesäkuun 20 p. aamuna. Päi-
vä oli raitis ja sateinen, vaan
kun tiet olivat hyvät, niin
ei se tehnyt suurempaa han-
kaluutta. Matkamme johti
läpi monen sievän kaupun-
gin ja maalaiskylän. Puo-
lenpäivän jälkeen saavuim-
me Duluthin suurkaupun-
kiin. Sateinen ja sumuinen
sää esti selvästi näkemästä
kaupungin sekä ympäröi-
vien alueitten nähtävyyk-
siä. Duluthista lähdimme
matkaamaan itäpohjoiseen
kaunista rantatietä, joka kul-
kee kauniin ja mahtavan
Superior-järven rantaa suu-
rimman osan matkasta. Siel-
lä täällä näkyi aavalla laivo-
ja ja veneitä ja vesilinnut
lentelivät elämästä nauttien.
Kulkiessamme virit i m m e
monta laulua kunniaksi
kaikkeuden Herralle, joka
ilmituo valtasuuruuttaan
luomistöissään ja erittäinkin
lunastustyössään, jonka
kautta meillä on vapaa pää-
sy taivaan maahan, jonka
ihmeellisyyksien rinn alla
kaikki maallinen aivan kal-
penee. Illan suussa aterioim-
me Grand Maraisissa ja vie-
timme rauhallisen yön noin
neljä mailia siitä eteenpäin
Devil’s Track nimisen puron
vierellä olevassa tourist
kämpässä. Paikka ei näytä
nimensä veroiselta. Ylempä-
nä oleva järvi ja siitä virtaa-
va puro on kertoman mu-
kaan saanut nimensä aikoi-
naan asunneilta intiaaneilta,
jotka olivat nimittäneet e-
rään yksijalkaisen miehen
outoja askeleen jälkiä lu-
messa paholaisen jäljiksi.

Seuraava aamu vaikeni
lämpöisenä ja päivä seestyi
aurinkoiseksi. Pigeon River-
illä, Canadan rajan tulli-ase-
malla, suoriuduimme ilman
vaikeuksia. Matkaa jatkaes-
samme vuoristomaiset yhä li-
sääntyivät. Johtui mieleen
Jumalan iankaikkisen armo-
liiton kestävyys, jonka hän
sanassaan oikein vannoo
kaikkia vuoriakin lujem-
maksi.

Puolen päivän seudussa o-
limme perillä Port Arthuris-
sa, matkaa karttuen kaik-
kiaan noin 400 mailia. Sieltä
osa matkueesta jatkoi mat-
kaa Lapin kontrille majoi-
tuakseen siellä sukulaisis-
saan ja tuttavissaan. Kaunis
Lapin seutu on suomalais-
asutusta, asukkaat saaden
hyvän toimeentulon metsä-
töiden ohella, myös karjan
ja siipikarjan kasvatuksesta
y.m. Ja olisi ehkä paikallaan lan

pastori Wilenin tavan mu-
kaan mainita saunareisuista,
sillä saunoja siellä luonnol-
lisesti myös oli, ja hyviä,
vaan kun en lukeudu niihin
hyviin suomalaisiin sauna-
miehiin, nin en mainitse niis-
tä sen enempää.

Hengellinen elämä myös
on vireillä, jota osoittaa seu-
rakuntatoimipta ja elävä
uskon tunnustus. Vaan sa-
nanjulistajien puute on
tuntuva, varsinkin joiden-
kin ympäristöseutujen hei-
molaisten keskuudessa, joil-
le ristin sanoman pyhä val-
keus ei ole tämän puutteen
tähden vielä koittanut. La-
pin kirkossa oli kirkonme-
noja useampana iltana ja a-
lakerrassa oli kahvitarjoi-
lua.

Kirkolliskokous valtav i -

ne juhlineen oli hyvin on-
nistunut. Kirkkokuntamme
menee lupaavasti eteenpäin
Jumalan sanan lujalla poh-
jalla. Varjelkoon seurakun-
nan Herra sitä edelleenkin
yksimielisyydessä ja rak-
kaudessa näinä viimeisinä
päivinä.

Koska kokousten meno ja
päätökset julkaistaan Autta-
jassa ja nuorisolehdessä, en
niistä mainitse muuta kuin
sen, että nykyhetken tär-
keimmäksi kysymykseksi o-
soitettiin nuorten miesten
saanti seminaariin, sillä hen-
gellinen työ kirkkokunnas-
samme kärsii aivan suotta
miesten puutteessa. On siis
aika ja tosi syy toimintaan
ja rukoukseen, että elämän
Herran suuri lähetyskäsky
tulisi täytetyksi. Kaikista ja-
lointa, ihaninta ja kauas-
kantoisina on tämä toimin-
ta. Kallis velvollisuutemme
on täyttää tehdyt päätökset
sillä alttiudella, jonka rau-
han evankeliumi tuottaa säi-
lyttääksemme parhaimman
aarteemme. Ja autuas on se
kansa, joka tuntee juhlarie-
mun.

Saimme sanan ja sakra-
mentein laitumilla osallis-
tua pidoista, joiden rinnalla
kaikki muu on tyhjyyttä. Oli
myös hauska tavata ja ter-
vehtiä kanssalunastettuja e-
lämän tien matkamiehiä. To-
dellakin:

Valon lapset yhteen liittää
Yksi usko Jeesukseen;
Yhtä Jumalaa he kiittää
Matkallansa taivaaseen.

Onhan meillä kristityillä
enemmän yhteistä kuin mitä
ihmiskieli taitaa mainita-
kaan, sillä tuohan Jumalan
lapsioikeus mukanaan ian-
kaikkisen valtakunnan ja
koko taivaallisen perinnön.

Rakastetun pastor i m m e
E. A. Heinon sairastuminen
kesken kokouksia tuotti su-
rua, vaan Jumalan huolen-
pidon varmuus lohdutti, sil-
lä Herra lupaa kääntää kai-
ken Häntä rakastavien par-
haaksi.

Kokous loppui tiistai-ilta-
na ja seuraavana aamuna,
26 p., alkoi paluumatka. Sy-
dämelliset kiitokset kaikille
vieraanvaraisuudesta an ja
palveluksistaan, erittäinkin
Antti Kaijan perheelle, hei-
dän kodissaan kun majailin
melkein koko ajan. Kiitos
myös Port Arthurin seura-
kunnalle. Herra on kaiken
rakkautenne palkitseva. Pa-
luumatkallamme matkuee-
seemme kuului myös Rag-
nar Karjalainen, Edsel Pie-
tilä palaten toisessa kyydis-
sä. Matkaa tehdessä oli haus-
ka katsella kaunista Juma-
lan luontoa aurinkoisen päi-
vän valaistuksessa. Näki
myös kauas välkkyvän suur-
järven ulapalle ja ajottaiset
usvaverhot muodostivat vie-
hättäviä varjojaan. Meri on
vertauskuva monesta hen-
gellisestä totuudesta. Lyhy-
en pysähdyksen jälkeen Du-
luthissa jatkoimme matkaa
ja länsipohjoinen taivas al-
koi käydä uhkaavaksi, ja il-

tullen Wadenaa lähes-

tyessä näytti todellinen
myrsky olevan tulossa. Si-
vuutimme kuitenkin pahim-
man myrskyn, vaan Sebe-
kan seudulla oli paikat tul-
villaan vettä rankkasateen
johdosta. Onnellisesti pääs-
tiin kotiin, josta Herralle
kiitos. Saamme kaikissa elä-
män vaiheissa muistaa: “Sii-
peinsä suojassa turvattu o-
len”.

Paljon antaneet juhlat ja
kokoukset ja hauska matka
ovat siis muistojen joukossa,
vaan Herran kansalla on
kaikkein paras vielä odotet-
tavana, se autuas, ihana ja
iankaikkinen riemu-m eno
Karitsan häissä, johon verra-
ten paraskin juhla täällä on
vain pientä esimakua. Olem-
me edelleen matkamiehiä
hengellisessä suhteessa, vaan
sekin matka lähenee loppu-
aan, kuten virren tekijä sat-
tuvasti sanoo:
Kuin virta aika kiiruhtaapi,
Elämän iltaa jouduttaa;
Se hetki pian saavuttaapi,
Jok’ armonajan lopettaa;
Siis auta sanaas kuulemaan,
Sen kautta iloos tulemaan!

Raymond Aho
Sebeka, Minn.

KIRJE SUOMESTA
Kauhajoki, Suomi

toukok. 1 p. 1946
Rakkaat ajvustajaystävämme
Amerikassa!

Avustuksenne ovat tulleet
oikeaan paikkaan Suomes-
sa, enimmäkseen vanhoille
ja lapsille, sekä lasten äideil-
le. He tahtoisivat kittää kau-
kaisia lahjan lähettäjiä, mut-
ta eivät ymmärrä miten kii-
tetään valtameren takana
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olevia ystäviä, kun puhe ei
kuulu eikä käsi ylety. Vaik-
ka kirjoittaakin osaisi, ei
tiedä millä osoitteella kir-
jeensä lähettäisi, jotta mah-
dollisen monet avustajat sen
kuulisivat. Mistä saisi lujan
kirjekuoren ja mistä saisi
kirjeen postiin? Tämän kir-
joittajakin on monta vuotta
ajatellut miten saisi kiitok-
set Amerikaan menemään.
Auttaja-lehdessä sopisi kyllä
kiittää, mutta miten maksai-
si lehdelle, kun Suomen ra-
ha ei siellä kelpaa, eikä siel-
läolevien sukulaisten osoit-
teita tunne.

Suomessa ei kaikki siirto-
laiset vielä ole lopullisilla si-
joituspaikoillaan, vaan jon-
kun ajan perästä on aina
muutettava. Tämän kirjoit-
tajallakin on jo kymmenes
asuinpaikka siitälähtien kun
v. 1939 Karjalasta lähdettiin.
Hyvä minulla on ollut joka
paikassa, mutta olevat olot
ovat aina vaatineet muutta-
maan. Mitä siinä paljon muu-
ta ehtii kuin sijoitella asu-
maan ja alkaa taas ajatella
pakkaamista uuteen paik-
kaan siirtymistä varten.

Jouluna 1940 lahjoittivat
huollosta minulle vaalean-
punaisen sarkaviitan ja pui-
koilla kudotun peitteen. Ne
sanottiin olevan Amerikan
ystävien lahjoja. Ne olivat
kyllä tarpeen kun ostami-
nen ei ollut mahdollista.
Viittaa käytimme mieheni
kanssa vuoroin, mutta kun
vuoden perästä sain hänelle
ostetuksi lumppuviltin, sil-
loin laitoin viitasta itselleni
peitteen. Ja kun mieheni
jätti viltin minulle, lähtien
iäisyyteen v. 1944, sain lait-
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