
Seurakunta-
kirjeitä

Sebeka, Minn.
Elokuun 11 p. iltana saa-

tiin taas kokoontua Herran
huoneeseen kuulemaan ja
kätkemään Jumalan sanaa,
jota julisti voimakkaasti
pastori Raymond Aho Elys*
tä. Samassa tilaisuudessa
saatiin käydä Herran armo-
pöytään nauttimaan Her-
ramme muistoateriaa syn*
teimme anteeksisaamiseksi.
Näin Herra ruokkii sanalla
ja ehtoollisellaan lapsiansa.
Kiitos past. R. Aholle sanan
julistuksesta. Tervet u 1 o a
toistekin.

Tämän kuun 18 p. kokoon-
nuttiin mr ja mrs Ralph Pu*
tikan kotiin, jossa Jumalan
sanaa puhui pastori E. A.
Heino. Kahvipöydän nais-
tenliiton hyväksi kattoivat
mrs Putikka ja mrs Aug.
Juntunen. Pöytätulo oli
$25.00. Kiitos pöydän katta-
jille vaivoistaan. Oli hauska,
että myöskin mrs Wilhelmi-
na Aho jaksoi tulla mukaan.
Hän voi paremmin. Myöskin
pastori E. A. Heino voi pa-
remmin. Toivomme, että
Herra hänet jälleen täydelli-
sesti parantaa, sillä työtä on
paljon ja se kysyy voimia ja
terveyttä.

Tämän kuun 19 p. iltana
kokoontui Lutherliiton raa*
mattuluokka Nestor Rannan
kotiin, jossa past. E. A. Hei-
no oli mukana johtaen sen
illan raamatuntutkistel u a .

Kiitos mrs Rannalle tarjoi-
lusta!

Syyskuun sp. iltana on
miestenveljeysliiton kokous
Abram Siirilän kodissa. Toi-
votaan seurakuntalaisten o-
sanottoa. Tulkaa tutkimaan
ja kuulemaan Raamatun sa-
nan totuuksia. Tervetuloa jo-
kainen.

Naistenliiton kahvitarjoi-
lu on syyskuun 8 p. jälkeen
puolen pävän ja illalla mr
ja mrs Albert Nikkarin ko-
dissa. Tarjoilun laittavat mrs
Albert Nikkari ja mrs El-
mer Pierson. Tervetuloa
suurella joukolla.

Elokuun 11 p. iltapäivällä
oli kauniit hopeahäät mr ja
mrs Emil Mattille. Suuri
joukko ystäviä oli läsnä ja
jättivät juhlaparille sievän
rahalahjan juhlah e t k e n
muistoksi.

Usein on tämän kirjoittaja
saanut kysymyksiä, miksi
en ole Auttajaan kirjoittanut
enkä maininnut mitään pas-
tori Toivo Esalan ja neiti
Ardis Ahon avioliittoon vih-
kimisestä. Lähetin heti häit-
ten jälkeen selostuksen juh-
lasta lehteen. En tiedä sitten,
missä on vika, kun sitä ei ole
lehdessä ollut.

- Hilja
o

Lehtijärvi, Minn.
Viime sunnuntai-iltana oli

kirkossa nuorisoliiton oh-
jelma-ilta tarjoiluineen. Sii-
nä suoritettiin seuraava oh-
jelma: Yhteislaulu nro 328;
alkurukous ja puhe, past. H.
P. Esala; yhteislaulu nro
330; runo, Eino Hill; luke-
mista, mrs Forester; kvar
tetto laulua, “Vainiot ne val-
keiks muuttuu” ja “Vaikka
veisit vetten kautta”; runo,
Marilyn Forester; runo, Do-
ris Wiirre; runo, Luella Le-
pistö; lukemista, Oscar Paa-
vola; runo, mrs Rimpilä;
kvartettolaulua, “Siunattu
varmuus” ja “Oi ihmettä i-
haninta”; siunaus, past. H.
Esala; yhteislaulu nro 157.
Mrs Forester esitti ohjelman.
Väkeä oli tilaisuudessa pal-
jon. Ohjelma oli erittäin si*
sältörikas ja hyvin valittua,
josta ylin kiitos taivaan Isäl-
le, kun aukaisee ihmisten sy-

dämet ja kielet Herran kii-
tokseen ja ylistykseen vaik-
majoissa, vaan siellä ylhääl-
lä Isän luona täydellisesti
kaikki ylistys ja kiitos.

Tiistariltana, 20 p., oli vel-
jeysliiton tutkistelu N. Y.
Millsin kauppalassa Oscar
Paavolan kodissa. Tutkiste-
lun aiheena oli 1 Kor. B:sas
luku ja kuudes luento, seit-
semäs käsky ollen tutkiste-
lun aiheena, joita molempia
pastorin johdolla tutkittiin.
Onkin erittäin hyvä saada
syventyä tällä tavalla Juma-
lan pyhään sanaan. Se on
hedelmää kantavaa työtä
'seurakunnissa. Olisi vain toi-
vottavaa, että jokainen seu-
rakunnan jäsen osallistuisi
tilaisuuksiin aina kun vain
on mahdollista.

Tälläkin ympäristöllä on
joitain polio-taudin kohtauk-
sia, vaan ei oikein ankaroita,
että ovat hyvässä alussa
paranemaan kaikki.

Seuraava veljeysliiton ko-
kous on Wm. Paavolan ko-
dissa.

Armon turvissa,
- M.E.R.
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Fitchburg, Mass.

Heinäk. 14 pnä pidetystä
valtavasta juhlasta, jonka
Fitchurgin seurakuntapiiri
ja tästä piiristä viime vuon-
na muodostettu uusi piiri,
panivat toimeen Fitchburgin
kirkossa sen johdosta, kun o-
lemme puolisoni kanssa toi-
mineet täällä 25 vuotta, on
ollut uutinen Auttajassa. Sii-
nä kerrottiin arvokkaasta
ohjelmasta ja juhlassa esi-
tetyistä tervehdyksistä sekä
luettiin kirkkokuntamme e*

simiehen past. G. A. Ahon
lähettämä tervehdys, mutta
siinä tervehdyksessä esimie*
hemme sanoo syvällisiä sano-
ja, joten pyydän sille julki-
suutta Auttajassa. Kirjeen
julkaisu* on myöhästynyt,
kun juhlan jälkeen lähdim-
me kesälomalle. Yhteisessä
uutisessa ei ollut mainittu
Fitzwilliamin seurakunnan o-
sanottoa juhlaan, sillä he o-
sallistuivat myöhemmin, jo-
ten kiitollisuudella mainit-
semme sen. M.A.

Esimiehemme kirje on seu-
raava :

“Kunnioitettava past. M.
Anttonen ja Fitchburgin Ev.
Luterilainen seurakuntapiiri:

“Seurakuntanne juhlii tä-
nään sen johdosta, että o*
pettajänne, past. M. Antto-
nen, on yhtäjaksoisesti pal-
vellut teitä Jumalan pyhällä
sanalla ja sakramenteilla
kaksikymmentä viisi vuotta.
Persoonallisen tervehdykseni
lisäksi, jonka past. V. Lat-
valan kautta lähetän, pyydän
vielä kirjeellisesti osallistua
juhlaanne.

Tuo neljännesvuosi a t a ,

jonka pastt M. Anttonen on
toiminut sananpalveli janan-
ne, on tärkeä, vaiherikas ja
historiallisesti paljon mer-
kitsevä. On ollut taloudelli-
sesti tärkeitä saavutuksia
historiallisesti tärkeitä juhlia
ja ajankohtia muistojulkai*
suineen. Mutta tärkeintä
kaikista on ollut säännölli-
nen armonvälikappaleiden
viljely. Sen polven, joka hä-
net varsinaisesta oli kutsu-
massa, on opettajanne tuona
aikana saanut valmistaa vii-
me matkalle ja siunata hau-
danlepoon. Ne monet, jotka
hän pienokaisina on pyhässä
kasteessa saanut tuoda Kol-
miyhteisen Jumalan armo-
liittoon, hän on myös saanut
valmistaa ja konfirmeerata
seurakunnan ehtoollis elia
käyviksi jäseniksi. Onpa
myös saanut vihkiä heitä py-

hään avioliittoon ja* kastaa
heidäri lapsiansa. Toiseen,
jopa kolmanteen polveen hän
on saanut murtaa sieluille e-
lämän leipää ja ojentaa ja-
noisille huulille elävää vettä.
Väsyneille on tuonut virvoi-
tusta, murheisille lohdutus-
ta, heikoille vahvistusta, mo-
nelle ohjetta ja ojennusta.
Kuinka suuri ja pitkä on-
kaan luettelo kirkonkirjoissa
pyhistä toimista! Mutta Ju-
malan hoidossa on se viimei-
senä päivänä avattava kirja,
johon on merkitty sielun-
paimenen vaivat ja kyyne-
leet ja ne voitot pelastetuis-
sa, jotka ovat hänen kirk-
kautensa sinä päivänä. Sii-
hen kirjaan on merkitty,
rakkaat seurakuntani set,
teidän esirukouksenne, rak-
kaudentyönne, vaivannäkön-
ne ja kärsivällisyytenne ja
uhrauksenne.

Sananpalvelija, joka saa-
pui keskuuteenne miehuuden
parhaissa voimissa, on teitä
palvellessaan käynyt iäk-
kääksi. Kuihtuvat seppeleet
haudallanne eivät enää voi
meitä ilahduttaa. Mutta kii-
tollisen tunnustuksen anta-
minen, jossa Jumala ja hä-
nen armonsa kunnioitetaan,
on kuihtumaton seppele, jo-
ka ilahduttaa hurskaan sie-
lunpaimenen sydäntä. Sillä
niinkuin se on uskovan sie-
lun, mutta varsinkin sielun-
paimenen korkein ihanne ja
ainainen halu, että yoisi
kaikin päin elää ja toimia
mahdollisimman runsaasti
Jumalan kunniallisen armon
kiitokseksi, niin hän iloitsee,
kun elämänsä saavutuksista
voi sanoa apostolin kanssa:
“Jumalan armosta minä olen
se, mikä olen, eikä hänen ar-
monsa minuun nähden ole
hukkaan mennyt”.

Yhdyn siis toivottamaan
runsasta Jumalan armosiu-
nausta asekä opettajalle et-
tä seurakunnalle tänä merk-
kipäivänä! Jumala varusta-
koon veljeämme, pastori M.
Anttosta, ruumiin voimilla
ja Henkensä lahjoilla toimi-
maan vielä pitkän aikaa py-
hässä kutsumuksessa. Juma-
la siunatkoon teitä, seura-
kuntalaiset, olemaan sellai-
set, että opettajanne voi teis-
tä ilolla tehdä tiliä ja että
teille koituisi siitä sanan
lupaama runsas hyödytys!

Ev. Luterilaisen Kansallis-
kirkon puolesta,

G. A. Aho, esimies”
Kauniissa muistokirjas-

sa, johon on kirjoitettu kaik-
kien onnittelijain nimet, on
nimilehteä seuraavalla leh-
dellä paljon merkitsevä seu-
raava riino:
“Ei työtä kalleinta maail-

massa
Kuin ristinvoittoa julistaa.
Vaikk’ joskus näyttäisi tur

lialtakin
Kun maailma kaikissa vas-

tustaa,
Vaan uskollinen kun on lop-

puun asti,
Saa kruunun Herralta armi*

aasti.”
o •

Ishpeming, Mich.
Kunniallisen eron sotapal-

veluksesta ovat saaneet Wil-
liam Keski ja Charles Lant-
to Marquettesta; Ernest Aho,
Eino Wepsälä ja Wilhart Lah-
ti, Negauneesta; Edward
Ontto, Princetonista ja Villi#
Helsten Palmerista.

Mr ja mrs Kusti Kippolan
luona vierailee heidän tyttä*
rensä Jenny Detroitista.

August Suomulassa vierai-
lee heidän tyttärensä Hulda
Detroitista.

Mr ja mrs Ross Cullins ja
poika Ross, Cicerosta, 111. o*

vat vierailleet sukulaisissaan
täällä ja Marquettessa.

Mr ja mrs Lauri Kankaalle
on syntynyt poika elokuun
14 p. Ishpemingin sairaalassa.

Mr ja mrs Helmer öysti ja
poika Marvin Winnetkasta,

Auttaja torstaina, elokuun 29 p. 1946
111. vierailevat täällä suku-
laisissaan.

Neidit Taima Kallio ja Vi-
vian Nirva ovat vierailleet
Chicagossa. Jack Pelto Det-
roitista on vieraillut täällä.

Roy ja Herbert Brown ja
Werner Härmälä, National
Minelta. vierailevat Detroitis-
sa, Chicagossa ja Milwau-
keessa.

Mr ja mrs John Pihlaja El
Pasosta, Texasista, ovat vie-
railleet mr Pihlajan sisaren
mrs Alex Tuuttilan perhees-
sä.

Miss Tyyne Parviainen ja
Patsy Kauppinen, North La*
kelta ovat vierailleet Ala-
Michiganissa.

Mrs Kusti Kippola on pääs-
syt kotiin Ishpemingin sai-
raalasta, missä hänelle tehtiin
kaksi leikkausta.

Miss Gladys Poirier täältä
ja Ernest Rajala, mr ja mrs
John Rajalan poika West Ish-
pemingistä vihittiin elok. 10
p. Rev. Paul Le Golvan toi'
mitti vihkimisen. Todistajina
olivat miss Virginia Säntti ja
Roy Poirier. He perustavat
kotinsa Ishpemingiin.

Miss Ruth Gail Saladin,
mrs Omelia Saladinin tytär
Negauneesta ja Richard G.
Mäki, mrs Anna Mäen poika
täältä, vihittiin avioliittoon
elok. 17 p. Negauneessa. Pas-
tori Joseph Paulantonio toi-
mitti vihkimisen. Todistajina
olivat mr ja mrs Lauri Nie-
melä, miss Marietta Hinner
ja Kenneth Saladin. He pe-
rustavat kotinsa Negaunee*
hin.

Mr ja mrs Reuben Parta-
selle on syntynyt tytär elok.
19 p. St. Maryn sairaalassa
Marquettessa.

Mr ja mrs Theodore Tör-
mälle on syntynyt poika Paul
Ve Jay, elokuun 14 p. St. Ma-
ryn sairaalassa Marquettessa.

Miss Elaine La Forias, mr
ja mrs Joseph La Foriasin ty-
tär Republicista, ja Harold
Kippola, mrs Alma Kippolan
poika täältä, vihittiin elokuun
10 p. Todistajina olivat miss
Frances Schmeltzer, Marquet-
testa, ja Guida Pizziali. sul-
hasen serkku, Negauneesta.
He perustavat kotinsa Ishpe-
mingiin.

Mr ja mrs Harold Koski
Oscodasta, Mich. ovat vierail-
leet täällä_vanhempiensa mr
ja mrs Matt Hillin ja mr ja
mrs Jacob Kosken luona. Mr
Koski on hiljattain saanut
kunniallisen eron sotapalve-
luksesta ja menee opettajak-
si Oscodan korkeakouluun.

Mrs TANARUS. W. Nelson, New
Rochellesta, mr ja mrs Emil
Haveliinin luona National
Minella ja sisariensa mrs Tho-
mas Hamptonin ja mrs Ed
Magnusonin perheissä.

Miss Tyyne Elsonin ja mr
ja mrs William Elsonin vie-
raana ovat olleet mr ja mrs
Arthur Manning ja Kenny
Jasper Hancookista.

Neiti Hulda Elson Wash-
ingtonista, D.C., on vieraillut
sisarensa miss Tyyne Elsonin
ja veljensä perheessä täällä.

“Pony express” on tullut
uudelleen käytäntöön Ishpe-
mingin ja Deer Lake kylän
välillä. Clyde Legacy, mr ja
mrs Clyde Legacyn 14 vuo-
tias poika kulettaa paikallis-
ta päivälehteä, Daily Mining
Journalia, Deer Lakelle joka
päivä 47:11 e perheelle, käyt-
täen ratsuhevosta toimessaan.»
Toisetkin lehtipojat haluaisi-
vat saada “ponin” sanomaleh-
tien kuletusta varten.

—Kv.
o

N. Y. Mills, Minn.
Elokuun 11 p. oli juma-

lanplavelus kirkoss amme
aamulla ja illalla. Past. Esa-
la saarnasi. Lehti järvellä
saarnasi pastori R. Aho klo
11 ap., iltapäivällä Menah-
gassa ja illalla Sebekan
“kontrin” kirkossa. Pastori
Esala oli kello 2 Holmes Ci-
tyn kirkossa. Koetettiin an-
taa palvelustta niin monelle

seurakunnalle kuin oli mah-
dollista. Hyvin sujuikin
kaikki. Jumalalle kiitos.
Hän koettelee seurakuntaa
pappen sairauden y.m. kaut-
ta, vaan Hän myös huoleh-
tii, että sanaa saarnataan
sittenkin. Antakaamme arvo
Jumalan sanalle niin kauan
kuin se on keskuudessam-
me. Voi pimeyttä, jos Herra
ottaisi sanansa pois!

Pyhäkouluopettajien ko-
kous oli mr ja mrs Walfred
Wickin luona elok. 16 p. ilta-
na. Kokousta johti Helen
Paavola. Syyskuun kokous
on mrs Ernest Giesin luona,
pastori ilmoittaa ajasta
tuonnempana. Toivotaan, et-
tä kaikki opettajat tulevat
mukaan. Ei ole mitään sen
kalliimpaa työtä kuin pyhä-
kouluopettajan toimi, kun
saadaan pienokaisille opet-
taa Herran sanan totuuk-
sia.

Itsekohdaltani täyty y
tunnustaa, että en ole mis-
tään kärsinyt niin paljon,
kuin siitä, että en ole enää
jaksanut toimia pyhäkou-
lussa, vaan toivon, että jot-
ka Jumala on siunannut
paremmalla terveydellä, vie-
vät asiaa eteenpäin siitä,
mihin minun täytyi lopet-
taa. Niin on minun tyydyt-
tävä Jumalan tahtoon.

o

KUOLEMA ON
SYNNIN PALKKA

Mikki kulki asemalle päin.
Oli sydänyö. Pakkanen pauk-
kui ja kuun keltainen valo
melkein koski silmiin.

Kuka näyttikään tulevan
vastaan? Eikö se ollut Sippo-
lan isäntä! Huh! Mikin teki
mieli paeta näköpiiristä pois.
Tietysti se taas saarnaa. Mut-
ta jalat olivat niin raskaat. Ei
hänestä pakenijaksi ollut. A-
jatus alkoi toimia humalai*
sessa päässä. Mitä sanoa!
Kuinka parhaiten päästä ohi?
Mitäpä jos antaisi iskun päin
naamaa. Ei sentään. Se on
vielä jämerä ukko

Mikki pisti kädet palttoon
taskuihin ja yritti vihellellen
sivuuttaa tulijan, mutta se ei
onnistunut. Lujat kädet tart-
tuivat häntä olkapäihin. Hä-
nen täytyi pysähtyä.

Pysäyttäjä huokasi raskaas-
ti. Sanoi sitten:

Jumalan lapseksi kastet-
tu, Jeesuksen verellä ostettu,
kerran taivaan tiellä ollut —,

nyt helvetin matkalaisena...
Se pisti vähäsen Mikkiä,

pahemmin kuin jokin kirpeä
sana. Mutta vain hetken. Hu-
maltunut veri kuohahti.

Entä sitten! Oma minun
asiani! ärähti hän.

Sittenkö? Jospa asia vain
koskisikin sinua! Mutta tie-
däthän, kuinka läheltä se
koskee meitä kaikkia, minua
ja muita.

Mikki nauroi pilkallista hu-
malaisen naurua.

Olenpa tainnut häväistä
teidät kaikki.

Sippolan isännän sydämes-
sä alkoi suuttumus päästä
vallalle.

Olet! sanoi hän. Uskoton-
maailma riemuitsee. Ja kun
se puhuu sinusta, on sen pu-
heessa aina tällainen loppu:
sellaista se on koko sakki.
Luuletko sinä, että ne kos-
kaan huomaavat niitä, jotka
yrittävät elää evankeliumin
arvon mukaisesti. Ei! Näh-
dään vain ne, joita Herra ar-
mahtakoon, muutamia myös-
kin löytyy, joiden suu kers-
kaa armosta, mutta jotka e*

lävät lihan evankeliumin mu-
kaan, niitä, jotka ovat ve-
täneet Herramme Jeesuksen
armon haureuteen....

Mikki yritti keskeyttää,
mutta isäntä jatkoi kiihtynee-
nä:

’

! '|*f
Ja mitä sitten loppujen

lopuksikaan meistä! "Mutta
tiedätkö, mitä sinä olet teh-
nyt Sinä olet häväissyt Jee-
suksen Kristuksen, oman Va-
pahtajasi. Sinä olet vetänyt

lokaan ristin evankeliumin.
Sinä olet evankeliumin asial-
le tehnyt vahinkoa enemmän
kuin saatana ja epäuskoinen
maailma. Sillä tiedäthän: ei
nähdä sitä, että sinä olet jou-
tunut saatanan haltuun. Sa-
notaan vain: sellaista se va-
paa evankeliumin julistus
synnyttää.... Me olemme
kärsineet sinun takiasi pal-
jon; me olemme huutaneet
hyvän Paimenen puoleen.
Sinä vain juot ja rentustat ja
selvinä hetkinäsi kerskaat o*

levasi Jumalan autuas lapsi.
Minä sinulle: Jumalan
aptuas lapsi ei juo, Jumalan
autuas lapsi ei tanssisaleissa
kulje; se kuuluu saatanan
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Luonnon kauneus voi säilyä vain siinä tapauksessa, että suo-
jellaan kasvava metsä tulipalolta. Luonnon helmassa vie-
tämme elämän nautintorikkalmmat hetket. Suojelkaa täti
kauneutta tulipalojen tuholta.

VARJELKAA METSIÄ TULELTA

Ahonen Lumber Cos.
IRONWOOD MICHIGAN

joukoille. Kristus ja Belial
eivät sovi yhteen. “Joka tah-
too olla maailman ystävä, hä-
nestä tulee Jumalan viholli-
nen.” Tiedäthän, ettei voi
palvella kahta herraa! Ja nyt
viimeksi sanon sinulle, jos
sinun myrkkyhöyryillä täy-
tetty pääsi 'kykenee sitä ym-
märtämään: niin kauan kun
jatkat nykyistä elämääsi, et
saa puhua armosta! Se on ar-
mon häpäisemistä. Ja sitten
vielä lopuksi sen saman, jolla
aina olen nuhteeni sinulle lo-
pettanut: sinuakin varten on
vielä ryövärin armo. Oi! Älä
sitä halpana pidä. Ei Jumala
anna itseänsä pilkata. Kuole-
ma on synnin palkka
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