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GOD BLESS

Pappien velvollisuus on kirjoittaa Auttajaan
uskonnollisen kirjoituksen vuorollaan. Pitäkää
huoli, että kirjoitus saapuu painoon aikanaan.
Latvala, V. V. jouluk. 8 p.
Miettinen, T jouluk. 15 p.
Mäki, A. L. jouluk. 22 p.
Niemi, E. V. jouluk. 29 p.

Kirjoitusten pitää olla täällä merkittynä päivä-
nä. Muuten ne eivät ehdi seuraavaam lehteen.
Lehden lukijat odottajat kirjoituksia kirkkokun-
nan papeilta.

Kirkkovuoden kolmannen vuosikerran tekstit
Hebr. 8:8.12; Luulle. 4:18-22

1 S 1 Adventti sunn.
2 M Anelma
3 T Vellamo
4 K Airi, Aira
5 T Selma
6 P Niilo
7 L Sampsa

Jaak. 5:7-10; Luuk. 17:20-25
8 S 2 Adventti sunn.
9 M Anna, Annikki

10 T Ihanelma
11 K Taneli
12 T Tuovi
13 P Seija
14 L Jouko
Gal. 3:23.29; Jer. 33:14-17
15 S 3 Adventti sunn.
16 M Auli, Aulikki
17 T Raakel

18 K Aapo
19 T lisakki, likka
20 P Kerkko
21 L Tuomas, Tuomo
1 Piet. 1:8-16; Joh. 6:31-39
22 S 4 Adventti sunn.

23 M Aatami
24 T Eeva
Tlit. 2:11-14: Matt. 1:18-26
25 K Joulupäivä
2 Kor. 4:10-18; Matt. 2:13-18
26 T Tapaninpäivä

27 P Hannu
28 L Viattomain

lasten päivä
1 Piet. 2:1-9; Matt. 2:19-23
29 S Joulun J. sunn.
30 M Taavetti, Taava
31 T Sylvester, Silvo

f Sinun sanasi on

minun jalkaini

lii
kynttilä ja valo

7, , JmilMu minun teilläni.

4* Psalmi 119:105

TEKSTI: JOH. 12:1-6.

y ' Olemme taas alkaneet uuden kirkkovuoden.
Adventin sanoma on: Lunastaja tulee! Siksi sy-
dämemme ovat täytetyt ilolla, kun tiedämme, et-
tä Kristus tuli maailmaan vapahtamaan meidät
synnistä ja johtamaan meidät vanhurskauteen ja
pyhyyteen. Tekstin sanat osoittavat, miten Jee-
sus tuli maailmaan ja mjjen kansa otti hänet vas-
taan. Ja se muistuttaa meitä Jeesuksen juhlalli-
sesta tulemisesta Jerusalemiin. Ihmiset ottiv.it
palmupuiden oksia ja menivät Häntä vastaan. Tut-
kiessamme Jeesuksen riemullista tulemista Jeru-
salemiin, näemme

1. Hänen tulemisensa tarkoituksen; ja
2. Miten Hänet otettiin vastaan.

X.
“Ja saatuansa nuoren aasin Jeesus istui sen

selkään, niinkuin kirjoitettu on: älä pelkää, tytär
Siion; katso, sinun kuninkaasi tulee istuen aasin
varsan selässä”. Jeesuksen tuleminen Jerusale-
miin ef siis ollut majesteetillinen. Hän olisi kyllä
voinut kutsua kymmenen tuhatta enkeliä johta-
maan juhlakulkuettaan, ja itse Hän olisi voinut
istua valkoisen ratsun selässä. Hän kuitenkin va-

litsi mitä vaatimattomimman tavan, sillä Hän on
nöyryyden ja rauhan Kuningas. Ennustus siis
täyttyi, Messias tulee Jerusalemiin istuen aasin

varsan selässä. Adventtina kuninkaamme tulee

luoksemme sävyisänä ja nöyränä, täynnä armoa
ja laupeutta. Ei Hän tule tuomarina kuten Sodo-
maan ja Gomoraan. Ei Hän tule jyrinän ja sala-
man kanssa kuten Siinain vuoren juurella.Ei Hän
tule vihaisena Jumalana, sillä Jumalan viha on

Auttaja torstaina, joulukuun 5 p. 1946
poistettu Kristuksen kautta. Jeesus tulee luoksem-
me armollisena ja anteeksiantajana, että sydä-
memme kääntyisvät Hänen puoleensa ja että ra-
kastaisimme Häntä.

“Älä pelkää, tytär Siion.” Jeesus ei tullut ran-
kaisemaan maailmaan, vaan Hän tuli antamaan
rauhan maailmalle, sellaisen rauhan, josta maail-
ma ei tietänyt. Jeesus sanoi opetuslapsillensa:
“Rauhan minä jätän teille: minun rauhani sen
minä annan teille. En minä anna teille niinkuin
maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko
murheellinen, älköönkä peljätkö.” Israelin kansa
olisi saanut peljätä, sillä jos sille olisi annettu an-
sionsa mukaan, olisi se joutunut tuhon alaiseksi,
niinkuin kaikki ihmiset, jos heille annettaisiin an-
sionsa mukaan. Israelin kansa oli kovasydäminen
ja avionrikkojakansa. Ja vaikka ihmiset yhtyivät
riemuhuutoon: “Hoosianna, siunattu olkoon Hän,
joka tulee Herran nimeen, Israelin kuningas”,
niin he kuitenkin muutaman päivän perästä yh-
tyivät huutoon: “Ristiinnaulitse Hänet”.

Kun Jeesusriemullisesti ratsasti Jerusalemiin,
niin Hän jo silloin tiesi sen synnin, jonka Jerusa-
lem oli tekevä ja sen rangaistuksen, jonka kau-
pungin kansa oli tuottava päällensä. Hän näki sil-
miensä edessä Getsemanen, missä Hänen piti tais-
tella suuren taistelunsa pimeyden ruhtinaan kans-
sa verta hikoillessaan. Hän näki sen kaupungin,
jonka ihmiset tappavat Hänet ja ristinkuolemalla
palkitsevat Hänen rakkautensa, jota Hän osoitti
heitä kohtaan. Hän näki silmiensä edessä kuvan
niistä, jotkaruoskivat Hänet, pilkkaavat Häntä ja
sylkevät Hänen silmillensä. Hän näki orjantappu-
rakruunun laskettavan Hänen päällensä. Hän nä-
ki opetuslapsensa pakenevan ihmisten pelosta.
Hän näki koko maailman synnin kasaantuvan Hä-
nen päällensä. Tällainen näky pusersi kyyneleet
Hänen silmistänsä, vaikka kansa huusi Hoosiannaa
Hänen kuninakseen. Vanhurskas Jumala olisi kyl-
lä voinut kuoleman enkelin miekalla surmata hei-
dät kaikki, niinkuin Mooseksen päivänä, mutta
Jeesuksen ratsastaminen Jerusalemiin oli Jumalan
armon ennustettu toteutuminen, sillä Jerusale-
miin nyt ratsasti armon ruhtinas.

Kristus ei tullut rankaisemaan tätä syntistä
maailmaa, vaan Hän tuli pelastamaan kansan, jo-
ka oli kuollut synteihinsä. Hän toi pelastuksen,
sillä Ihmisen Poika tuli etsimään ja pelastamaan
sitä, mikä kadonnut oli. Sentähden Hän kärsi, ettei
meidän tarvitsisi iankaikkisesti kuolla syntiemme
tähden. Hän vuodatti verensä, sillä siinä veressä
on puhdistus kaikista synneistä, kaikille ihmisille,

kaikiksi maailman ajoiksi.
“Älä pelkää, tytär Siion.” Siionin tyttäret o-

vat Siionin asukkaita, uskovaiset ihmiset, se seu-
rakunta,• jota sanomme pyhien yhteydeksi. Usko-
ton ihminen ei ole Siionin tytär, eikä hänellä ole
sitä perintöoikeutta, mikä on uskovaisten oma.
Uskovainen on ottanut vastaan armon sanan, jon-
ka kauta Pyhä Henki on sytyttänyt hänen sydä-
meensä uskon, jonka kautta hän joka päivä omis-
taa itselleen syntien anteeksiantamisen ja sanal-
laan Kristus ohjaa uskovaista, valon ja elämän
tiellä. Hän varjelee häntä kaikesta pahasta ja kai-
kista vihollisista. Hän johtaa häntä totuuden tie-
tä taivasta kohti. Armollinen Rauhan Ruhtinas
johtakoon meitä taivaan perintöoikeuden osalli-
suuteen, joka on valmistettu kaikille Kristukseen
uskoville.

Profeetta Sakaria ennusti sanoen: “Iloitse
suuresti, tytär Siion, remuitse, tytär Jerusalem,
sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle. Vanhurskas
ja auttaja Hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla,
aasintamman varsalla.” Sakarjan ennustus on nyt
täyttynyt. Kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin, niin
ennustus täyttyi. Nyt Hän sanoo jokaiselle: “Älä
pelkää”. Ei enää tarvitse yhdenkään syntisen pel-
jätä vanhurskasta Jumalaa, sillä kaikkien synnit
on sovitettu. Nyt saa jokainen iloita sen johdosta,
että Jumala tarjoaa syntisille anteeksiantamuk-
sen ja autuuden Jeesuksen nimessä.

11.
Kunnian Kuningasta ei kuitenkaan otettu

vastaan. Oli yksi opetuslastenkin joukossa, jonka
sydän ei ollut valmis ottamaan vastaan kunnian
kuningasta. Se oli Juudas Iskariot. Kun Maria
käytti kallista voidetta Jeesuksen voitelemiseen,
niin Iskariot sanoi: “Miksi ei tätä voidetta myyty
kolmeensataan denariin ja niitä annettu köyhille
Mutta hän ei sanonut sitä sentähden, että hän piti
huolta köyhistä, vaan että hän oli varas ja että
rahakukkaron hoitajana otti itselleen, mitä siihen
oli pantu.” Jeesuksen oma opetuslapsi oli joutu-
nut perkeleen paulaan, eikä siis voinut ottaa vas-

taan kunnian kuningasta. Hänen sydämensä oli
epäuskoinen sydän.

Meillä on siis syytä tutkia sydäntämme, josko
se on valmis ottamaan vastaan Herran Kristuk-
sen. Kiusaaja yrittää saada sydämemme haltuun-
sa, niinkuin oli saanut Juudaksen sydämen. Ja

kun sydämemme on joutunut saatanan haltuun,
niin siilon olemme kadottaneet pelastuksen. Pie-

tari puhuu kokemuksen kautta, kun hän sanoo:
“Olkaa siis raittiit; valvokaa. Teidän vastustajan-
ne perkele käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura
etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä
lujina uskossa.”

Juudas ei voinut ottaa Jeesusta vastaan, sillä
hän rakasti rahaa yli kaiken. Ei ole ihmekään, et-
tä Raamattu sanoo: “Rakkaus rahaan on kaiken
pahuuden juuri”. Kuinka moni onkaan estettynä
ottamasta vastaan Jeesuksen ja seuraamasta Hän-
tä juuri rahan, tähden. Kun olisi annettava uhri-
lahjoja Herran seurakunnalle, niin vanha Aatami
estää ja viimein saa ihmisen jäämään pois Juma-
lan sanan kuulosta juuri sentähden, että ei halua
luopua pienestäkään määrästä rahaa, eikä taas
kehtaa mennä kirkkoon, jos ei mitään pane koleh-

tiin, eikä halua olla seurakunnan työssä mukana,
kun olisi uhrattava maallisista varoistaan, niin-
kuin toisetkin seurakunnan jäsenet tekevät. Jee-
sus oli tyytyväinen Marian suureen uhraukseen,
vaikka toiset pitivät sitä tavaran tuhlauksena. Me-
kin saamme olla varmat, että minkä annamme
Jumalan valtakunnan työlle, niin se ei ole tavaran
eikä rahan tuhlausta, vaan Jeesukselle otollista
uhrausta. Maria uhrasi kalliin voiteensa rakkau-
desta Jeesusta kohtaan. Siksi se oli Herralle otol-
linen uhri. Lähtekööt ipeidänkin uhrimme rak-
kaudesta Kristusta ja Hänen valtakuntansa työtä
kohtaan.

Joulun ilojuhlaa varten itseämme valmistaes-
sa,tänä adventtiaikana, ottakaa Maria esimerkik-
si, sillä hän istui Jeesuksen jalkojen juuressa ja
kuunteli Jeesuksen opetusta. Se on oikeaa valmis-
tusta Jeesuksen vastaanottamista varten, kun me
opimme ja kuulemme Jeesuksen sanaa, sillä sa-
nansa kautta Jeesus tulee luoksemme.

Jos otamme vaarin Jeesuksen sanasta, niin sit-
ten olemme valmiit pyhittämään ruumiimmekin
Jeesuksen palvelukseen. Lihamme ristiinnaulitse-
minen on mitä vaikein tehtävä, jopa niin vaikea,
ettei se voi tapahtua muuten paitsi Jumalan Hen-
gen voimasta. Mutta joka ottaa vastaan kunnian
kuninkaan Jeesuksen, niin hän saa voimaa kor-
keudesta panemaan ruumiinsa Jeesuksen valta-
kunnan palvelukseen. Jumala valmistakoon sydä-
memme ottamaan Jeesuksen vastaan sydämen us-
kolla ja siinä uskossa palvelemaan häntä hengessä
ja totuudessa.

E. Lampela.

TERVEHDYS AMERIKASTA
Puhe, jonka past. Walter Daib piti rov. K. V.

Tammisen muistojuhlassa.
Rakkaat ystävät Kristuksessa. Minut on lähe-

tetty Eurooppaan Amerikan Ev. lut. Missourisy-
nodin edustajana siinä tarkoituksessa, että neu-
votteluin luterilaisten kirkkojen edustajien kans-
sa. Tämä tehtävä on tuonut minut Suomeenkin ja
niiden uskonnollisen elämän johtajien joukkoon,
joiden kanssa minä halusin neuvotella, kuului
myöskin Ev. yhdistyksen johtaja, edesmennyt rov.
Tamminen. Hänen odottamaton kuolemansa teki
tämän neuvottelun mahdottomaksi. Siitä huoli-
matta minä olen näinä päivinä keskustellut tois-
ten tämän yhdistyksen edustajien kanssa ja olen
ilonen siitä, että minulla on tilaisuus puhua myös-
kin tälle mainitun yhdistyksen ystävien joukolle.
Se sanoma, joka minulla on tuotavana ja jonka e-
sitän muutamin sanoin, voidaan keskittää tähän
kehoitukseen: “Pyrkikää säilyttämään itsenne,
lastenne ja kansanne hyväksi uskon varmuus”,
josta apostoli Paavali puhuu 1 Kor. 15:1-11.

I. Uskonvarmuus perustuu siihen tosiasiaan, et-
tä Jumala on toiminut tässä maailmassa. “Kris-
tus kuoli Kristus haudattiin Kristus nousi
kuolleista kolmantena päivänä.” Nämä ovat ne ta-
pahtuneet tosiasiat, joiden pohjalla meidän us-
komme lepää. Kristillinen usko ei ole olemuksel-
taan perustettu tunteisiin eikä siihen, miten ihmi-
set suhtautuvat Jumalaan, vaan yksinkertaisesti
niihin suuriin tekoihin, joita Jumala on suoritta-
nut ihmisten puolesta.

11. Uskonvarmuus lepää edelleen sen tosiasian
pohjalla, että on joukko luotettavia henkilöitä,
jotka ovat todistaneet niistä. Pelastusteot eivät ole
tapahtuenet salassa eivätkä jossakin nurkassa,
josta niitä ei voitaisi nähdä, vaan maailman näh-
den. Uskonvarmuus perustuu siten ei ainoastaan
Jumalan tekoihin, vaan myöskin historiaan, jonka
ovat vakuuttaneet todeksi sellaiset miehet, jotka
elivät vielä silloin, kun Paavali kirjoitti nämä sa-
nat ja joista monet kuolevat marttyyreina todis-
taessaan totuuden puolesta.

111. Uskomme varmuus perustuu lisäksi kirjoi-
tusten todistukseen. Ei ole mikään sattuma, että
Paavali sanoo kahdesti i “kirjoitusten mukaan”.
Meillä, joilla on sekä Vanhan että Uuden Testa-
mentin kirjotukset, on kaksinkertainen perustus
uskomme varmuudelle. Me tiedämme, että Juma-
lan teot tapahtuivat sopusoinnussa sen kanssa, mi-
tä oli ennustettu Vanhan Testamentin kirjoituk-
sissa. Mutta me myöskin tiedämme, että nämä Ju-
malan teot todella suoritettiin, koska meillä on sil-
minnäkijäin kertomukset niistä Uuden Testamen-
tin evankeliumeissa ja epistoloissa. Niinhän pyhä
Pietari sanoo tosessa kirjeessään: “Sillä me emme
suranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdes-
sämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen
Kristuksen voimaa ja tulemusta” (2 Piet. 1:16).

IV. Uskonvarmuus perustuu lopuksi näiden to-
siasioiden saarnaan. Pyhä Paavali mainitsee, että
hän saarnasi tätä evankeliumia korinttolaisille.
Mutta jakeessa 11 hän myöskin sanoo: “Olinpa
siis minä tai olivatpa he: näin me saarnaamme ja
näin te olette uskoon tulleet.” Hän tarkoittaa näil-
lä sanoillaan sitä, että kaikkien apostolien saarna
oli samanlaista, perustui samoihin tosiasioihin, sa-
maan historiaan ja samoihin pyhiin kirjoituksiin.
Mitä taas apostoli ajatteli sellaisesta saarnasta, jo-
ka ei perustunut varmoihin tosiasioihin, sen hän
ilmaisee Galatalaiskirjeen l:8:ssa: “Mutta vaikka
me tai enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliu-
mia, joka on vastoin sitä, mitä me olemme teille
julistaneet, hän olkoon kirottu.”

Sentähden kaikkien kristittyjen on pidettävä
huolta siitä, että evankeliumi, jota julistetaan hei-
dän kirkoissaan, perustuu uskon tosiasioihin. Me
voimme luottaa kuulemaamme saarnaan vain
silloin ,kun me tiedämme, että saarnaajina ovat
sellaiset henkilöt, jotka ottavat Jumalan sanan
vastaan Jumalan henkivaikutuksesta syntyneenä,
erehtymättömänä sanana ja jotka uskovat, että
Kristus on Jumalan Poika. Isästä iankaikkisuu-
dessa syntynyt, mutta joka on myöskin tosi ihmi-

nen, neitsyt Mariasta synty-
nyt, joka lunasti meidät kado-
tetut ja tuomitut ihmiset.

Jotta seurakunnat olisivat
varmat siitä, että he saavat
kuulla sellaista saarnaa, sitä
varten papit velvoitetaan te-
kemään vihkimistilaisuudessa
juhlallinen lupaus ja vala, et-
tä he opettavat ainoastaan sel-
laisia oppeja, jotka ovat sopu-
soinnussa Raamattuun kirjoi-
tetun Jumalan sanan ja sen
mukaisesti opettavien luteri-
laisen kirkon Tunnustuskirjo-
jen kanssa. Valitettavasti
kaikki papit, jotka antavat
tällaisen lupauksen, eivät py-
sy uskollisina sille. Minun
ymmärtääkseni Evankeliumi-
yhdistyksen yksi tarkoitus on
toimia siihen suuntaan, että
kirkossa ei suvaittaisi mitään
muuta oppia kuin sellaista
vain, joka perustuu Jumalan
puhtaaseen sanaan ja luteri-
laisen kirkon Tunnustuskir-
joihin.

Kun teille rakas rovasti
Tamminen on nyt siirtynyt
pois, Yhdistyksenne joutuu
taas tekemään päätöksiä tule-
vaisuutta varten. Sellaisen A-
merikassa toimivan luterilai-
sen joukon edustajana, joka
pitää kiinni juuri Raamatussa
ja luterilaisenkirkon Tunnus-
tuskirjoissa esitetyistä uskon
perusteista, minäkin ajattelen
teidän tulevaisuuttanne. Jos
teillä on tarkoitus vastaisuu-
dessa taistella sen uskon puo-
lesta, joka on pyhille annettu,
jos te aiotte pysyä uskollisina
Raamatulle, pitäen sitä Juma-
lan Hengen vaikutuksesta
syntyneenä sanana, ja pysyt-
te uskollisina Tunnustuskir-
joille pitäen niitä tämän
nan oikeana selityksenä, ja
jos te vastaisuudessa totisesti
taistelette niitä vastaan ja
vastustatte niitä, jotka opetta-
vat ja elävät toisin kuin Ju-
malan sana opettaa, niin minä
(tiedän puhuvani Missourisy-
nodin sydämen ja sielun puo-
lesta, kun sanon teille: Juma-
la siunatkoon teidän työtänne
ja yrityksiänne Jeesuksen ni-
messä. Amen. /

MATKALLA
Marraskuulla.
Rolla, No. Dak., Täällä olen
ollut viikon päivät. Jumalan
sanaa on saarnattu 6 eri
kertaa. Sunnuntaina, joka
oli Tuomiosunnuntai oltiin
kirkossa, jossa Jumalanpal-
velus alkoi klo 11 ap. Pak-
kasta oli aamulla 10 a.ap.
Monet eivät saaneet auto-
jaan käyntiin, joten kuulija-
kunta oli pienenlainen. Päi-
vällisellä oltiin mr ja mrs
Wesley Bykösen kodissa.
Tähän asti olin sisällä mr
ja mrs John Huovisen ko-
dissa. Illalla muutin Rollassa
mr ja mrs Ivar Bykösen
kotiin, jossa olin sisällä aina
lähtöpäivään asti.

Maanataina 25 p. kyläilin
mr ja mrs H. P. Juntusen
ja Henry Kosken kodeissa.
Illallisella olin mr ja mrs
Isaac Särkilahden kodissa,
jossa sitte illalla oli hartaus-
hetki. Huoneet olivat täynnä
osanottajia. Se oli merkki-
päivä mr Juntuselle. Hän
täytti sinä päivänä 75 vuot-
ta. Sitä päivää myös muis-
teltiin ja onnea toivotettiin
asianomaiselle. Mutta se päi-
vä oli myös Kaisan nimipäi-
vä. Sattuvasti mr Juntunen
siitä huomautti/että hän on
Kaisan päivänä syntynyt ja
sittemmin joutunut Kaisan
kanssa yhteiselämää viettä-
mään. Mrs Juntusen tyttö-
nimi on Kaisa Bykönen.
Muutamia vuosia sitten viet-
tivät he kultahäitä jota ti-
laisuutta sain myös kunni-
oittaa puheellani. Onnea ja
menestystä jaJumalan siuna*
usta edelleen Heikille ja
Kaisalle ja vielä monia syn-
ty- ja nimipäiviä toivotam-
me! Päivä oli aurinkoinen ja
mieto. Pakkasta oli aamulla
nollan seutuvilla kohoten
päivällä, 10 yläp. ja taas
illalla laskeutuen noTla a n.

No. 49
Tiistaina, 26 p. kirkas päivä,
pakkasta 6 ylip. klo 9 ai*
kaan aamulla. Tänään olim-
me Bykösten kanssa kutsu-
tut illalliselle mr ja mrs
Adolf Halosen kotiin. Mau-
kas ateria nautittiin. Senjäl-
keen vietettiin hartaushetki
talossa. Osanotto oli runsas.

Kiitokset saan lausua erit-
täin mr ja mrs John Huovi-
selle ja mr ja mrs Ivar By*
koselle joiden luona salin olla
sisällä ja rauhaanne häiritä.
Jumala uhrauksenne palkit-
see. Kiitokset myös mrs Sär
kilahdelle ja mrs Haloselle
aterioista.’ Kiitokset kaikille
yhteisesti kolehdeista matka-
avustukseen.

Keskiviikona, 27 p. tuli
lähtö Montanaan klo 8:14
Rollasta. Kiitospäivänä, jos
Jumala suo olen Great Fail*
sissa klo 7 ap. päivänä ja
yön matkustuksen jälkeen ja
saarnan siellä illalla.

Taas puolenyön aikana
jatkan matkaani Bfillingsin
kautta Red Lodgeen Mont.,
jossa olen perjantaina klo
10 aikaan ap :llä. Jumala
suokoon siunaukseni mat-
kalleni, etten olisi pahennuk-
seksi, vaan rakennuksesi us-
koville ja pelastussanoman
julistajana kaikille.

Matkalla junaa odottaessa
Devils Lake, No. Dak. Mar-
raskuun 27 p. 1946.

Armon ja rauhan terveh-
dyksin,
Veljeydellä,

—W. W. Wilen.
o ■ ■

DETROITIN SALEM
KANSALLISSEURA-
KUNNAN 25. VUOSI-
JUHLAA VIETETTY

Toista viikkoa kestävät
Detroitin Kansallisseurakun-
nan 25 vuotisjuhlat vietet-
tiin su u ani n juhlallisuuksin
jotka alkoivat sunnuntaina,
lokak. 27 pnä ehtoollisjuma-
lanpalveluksella, jossa seura-
kunnan pastori Frank Pies
piti juhlaisaaman. Saman
päivän iltana oli seurakun-
nan lapsille omistettu juhla,
jossa vieraana puhujana oli
pastori E. W. Nuelken, Re*
demption Lutheran kirkon
pastori Detroitista. Lounaan
illalla tarjoilivat School Gui*
Id seuran jäsenet, jotka ovat
päiväkoulun lasten vanhem-
pia ja päiväkoulun ystäviä.

Keskiviikoiltana, lokak. 30
pnä, taaskin jatkettiin rie-
mujuhlaa. Silloin oli juhlapu-
hujana pastori C. J. Krahn*
ke, Wyandottesta, Mich., ja
Redemption seur akun n a n
kuoro juhlallistuttd iltaa
kauniilla lauluillaan. Seura-
kunnan Lutherliitot tarjoili-
vat lounaan jumalanpalve-
luksen päätyttyä.

Suomenkielinen juhlaju-
malanpalvelus pidettiin lau-
antai-iltana, marrask. 2 pnä,
ja Kansalliskirkkokunnan
esimies pastori G. A. Aho
piti liikuttavan juhlasaar-
nan. Tässä juhlassa seura-
kunnan perustava jäsen mr
S. Mäki esitti historiakin
seurakunnan vaiheista. Esi-
tystä kuunneltiin mielenkiin-
nolla, sillä nuorella seura-
kunnalla on ollut koettele-
muksista rikas elinaika. Il-
lan juhla päätettiin kahvi-
pöydän antimista nauttimal-
la, joita naisten seuran jäse-
net olivat tuonneet illan
juhlaan.

Pyhäaamuna, marrask. 3
pnä, pastori G. A. Aho piti
mieliin painuvan ja tunteel-
lisen saaman englannin kie-
1e 11 ä. Seurakunnan esimies
mr Andrew Luoma luki seu-
rakunnan historiikin englan-
nin kielellä. Samassa tilai-
suudessa myös luettiin seu-
rakunnan perustavien jäsen-
ten nimet, jotka ovat elossa
ja vie lä ki n seurakunnassa.
He ovat: mr ja mrd C. Nel-
son ja perhe, mr ja mrs S.
Mäki ja perhe, mrs Helga
Sackrison ja mr C. Albin
Sackrison.

Naisten seura tarjosi päi-
vällisen kirkossa. Sen jäi*
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