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Pappien velvollisuus on kirjoittaa Auttajaan
uskonnollisen kirjoituksen vuorollaan. Pitäkää
huoli, että kirjoitus saapuu painoon aikanaan.
Aho, G. A marrask. 9 p.
Aho, G. I marrask. 16 p.
Aho, O marrask. 23 p.

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

Ensimmäisen vuosikerran tekstit alkaa adventista
2 Kr. 5:1-10; Lk. 20:27-40
16 S 24. sunn. Kolm. p.
17 M Einari, Eino
18 T Jousia
19 K Aili, Aila
20 T Jalmari
21 P Hilma
22 L Silja
1 Tess. 5:1-10; Mt. 24:35-44
23 S 25. sunn. Kolm. p.
24 M Lempi
25 T Katri, Kaarina
26 K Sisko
27 T Kan. Kiitosp.
28 P Hilkka
29 L Aimo
Rm. 13:11-14; Mt. 21:1-9
30 S 1. Adventtisunn.

1 L Pyhäin miesten p
Hm. 3:9-14; Luuk. 6:20-26
2 S Pyhäinpäivä

3 M' Terho
4 T Hertta
5 K Reima
6 T Kustaa Adolf
7 P Taisto
8 L Aatos

Room. 13:1-7; Mt. 17:24-27
9 S 23. sunn. Kolm. p

10 M Martti
11 T Anja
12 K Kyrö
13 T Ano
14 P liris
15 L Leimu

Me ja meidän kirkkomme
RIEMUVUODEN KIITOSUHRI

Näinä päivinä lähetetään kaikille seurakun-
nillemme kiitosuhria koskeva kirje ja lehtinen.
Kirkolliskokouksen valitsema kiitosuhri-valio-
kunta on laatinut ne sekä suomen että engl. kie-
lellä. Toivomme ja pyyntömme on, että pastorit
ja seurakuntien valtuustot postittavat ensi tilassa
sekä kirjeen että lehtisen jokaiselle rippikoulun
käyneelle jäsenelle seurakunnassa. He myös tie-
tävät ketkä jäsenistä ymmärtävät parhaiten suo-
men, ketkä englannin kieltä. Jokaiselle on lähe-
tettävä sillä kielellä, mitä mieluummin lukevat.

Seuraava askel kiitosuhrin kokoamisessa on
se, että jokaisessa seurakunnassa määrätyt henki-
löt käyvät jokaisen jäsenen puheella. Jos kirjeet
on kaikille lähetetty, on jokaiselle asia jo selvä,
kun kerääjä saapuu. Uskomme löytyvän niitä, jot-
ka mielellään antavat sata dollaria tai enemmän,
kuin myös aviopareja, jotka kumpikin haluavat
antaa $5O. uhrilahjan. Jokainen kirkkokunnas-
samme tahtoo varmaan tähän kiitosuhriin osallis-
tua, kukin sen mukaan kuin Jumala on hänelle
antanut.

Kun vanhassa liitossa toimitettiin keräystä
tabernakelia ja sittemmin temppeliä varten, kan-
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sa toi niin runsaasti, että täytyi kieltää tuomasta
enää lisää. Eikö olisi kaunista ja Jumalalle todella
otollista uhrausta, jos pyytämättä ja kehoittele-
matta kirkkokuntamme antaisi yli sen, mitä olim-
me päättäneet? Tehkäämme näin tänä riemuvuon-
na. '

PAPPIEN JA OPETTAJIEN ELÄKEKASSA
On iloinen asia, että näin lyhyessä ajassa kirk-

kokuntamme seurakuntien suuri enemmistö on
yksimielisesti hyväksynyt eläkejärjestelmän. Us-
kon, että nekin seurakunnat, joilta ei vielä ole ra-
porttia saatu, seuraavat samoissa merkeissä. Uu-
delta vuodelta saamme alkaa tämän järjestelmän,
jonka kautta voimme tasapuolisesti, kunniallisel-
la ja kristillisellä tavalla pitää huolta vanhoista
ja sairaista sananpalvelijosta. Sellainen työ tuo
osaksemme Jumalan runsaan siunauksen.

Sääntöehdotelmaan on valiokunta jo tehnyt
saatujen ehdotusten mukaan asianmukaisessa jär-
jestyksessä muutoksia. Tärkeimmät ovat ne, että
65 ikävuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat opet-
tajat sulkeutuvat siihen ja saavat eläkettä sikäli
kuin kassasta voidaan antaa, ilman että heidän tu-
lisi ensin olla kaksi vuotta maksavina jäseninä.
Kun heidän eläkkeensä tulee lisäkassasta, niin
toivomme, että seurakunnat antavat siihen rahas-
toon nyt heti alkaessa runsaasti lahjoituksia. Kaik-
ki kolehdit ja lahjat, joita joka seurakunnassa nyt
alkajaisiksi kannetaan, tulevat tähän rahastoon.
Toinen tärkeä sääntömäärittely on se, että jos pap-
pi saa vähemmän kuin $l5O kuukausipalkkaa, niin
kotilähetys tai kirkkokunta maksaa hänen tilil-
leen vajauksen, että jokaisen papin tilille karttuu
kuukausittain vähintään sen palkkamäärän mu-
kainen summa.

Valiokunta nyt hankkii papeilta ja seurakun-
nilta tarpeelliset tiedot ja laittaa kirjanpidon
kuntoon. Sitten uudelta vuodelta täydellä höyryl-
lä eteenpäin!

KIINASTA
Past. John Wilenius, joka on Missouri-syno-

din pakanailähetyksen palveluksessa Kiinassa,
krjoitti meille tuonnottain kirkolliskokousta var-
ten mielenkiintoisen uutiskirjeen. Se kuitenkaan
ei saavuttanut kokoustamme, joten olen sen jul-
kaissut Vuosikirjassa, joka kuukauden kuluttua
ilmestyy. Halulla seuraamme tämän nuoren vel-
jemme työtä ja muistamme häntä esirukouksis-
samme.

SUOMESTA
Suomen Vapaan Ev. Lut. Kirkon johtajalta

past. Kauko Valveelta saapui myös mielenkiintoi-
nen kirje. M.m. hän kertoo, että Lut. Missouri-
synodin Board of Home Missions in Europe (Eu-
ropan kotilähetystyön johtokunta) on lähettinsä
kautta tutkinut kirkollisia oloja myös Suomessa.
Tällä tutkimusmatkalla on ollut past. Daib Brook-
lynista. Missouri-synodi ryhtyy voimaperäisem-
min auttamaan luterilaista kotilähetystyötä myös
Suomessa. Tämä ei ole oudoksuttavaa, vaikka
Suomi onkin muodollisesti luterilainen maa. Mei-
dänkin kirkkokuntamme täällä tekee lähetystyö-
tä, auttaen kirkkojen rakentamista ja kustantaen
opettajia, vaikka paikkakunnalla on jo nimellises-
ti luterilaisia seurakuntia. Tähän työhön velvoit-
taa meitä se, että tahdomme säilyttää ja levittää
puhtaan evankeliumin opin ja sen mukaisen toi-
minnan. Samat syyt velvoittavat lähetystyöhön
myös Europan maissa. Sillä tiettyä on kuinka jär-
keisoppi, räikeät töiden opit ja monenlainen opil-
linen sekavuus vallitsee valtio- ja kansan-kirkois-
sa. Sellaisia kristityitä, jotka Jumalan sanan vel-
voittamina ja omantuntonsa vaatimina, raskaissa
oloissa ja ylen suurista vaikeuksista huolimatta
ovat muodostaneet omat vapaat lut. seurakunnat,
todella tarvitsevat tukea ja rohkaisua. Lahden
vapaa ev. lut. seurakunta aikoo rakentaa oman
kirkon. Nykyisenä kalliina aikana se tulee maksa-
maan noin $20,000. Siihen myös tarvitaan uskon-
veljien apua ulkomailta.

(Jatkoa seuraavaila sivulla)

Sinun sanasi on

minun jalkaini

kynttilä ja valo

minun teilläni.

Psalmi 119:105

"LAPSET OVAT SIIS VAPAAT"
(Mt. 17:24-27)

Jerusalemin temppelivero kannettiin meidän
ajanlaskumme mukaan maaliskuun ajalla. Veron- *
kantajat kysyivät Pietarilta, “Eikö opettajanne!
maksa temppeliveroa?” Pietari vastasi:
Näkyy, että Herra oli maksanut sen säännöllisesti.
ennenkin.

Temppeli oli taivaallisen Isän huone. Jeesus
Isänsä Poikana ei olisi ollut velvollinen mitään
veroa maksamaan. Hän kysyykin Pietarilta, “Keil-
tä maan kuninkaat ottavat tullia tai veroa? Lap-
siltaanko vai vierailta?” Pietari vastaa: “Vierail-
ta”. Tämän johdosta Jeesus sanoo, "Lapset ovat
siis vapaat”.

Jeesus rikkaana ollessaan tuli meidän täh-
temme köyhäksi. Hän oli niin köyhä, ettei hänellä
ollut tuota vaadittua summaa, noin 25 senttiä!
Herra suuressa köyhyydessään ei kuitenkaan nu-
rissut, eikä alkanut vallassaolijoita parjaamaan,
vaan kuuliaisuudessa ja nöyryydessä alistuu hei-
dän vaatimuksiinsa. Ihmeellistä. Taivaan ja maan
Herra taipuu syntisten veronkantajien edessä nu-
risematta maksuvalmeuteen. Mutta mistä saadaan
rahat? Hän, jonka nimi jo ammoisista ajoista oli
Neuvonantaja, tiesi tähänkin asiaan neuvon an-
taa. Ei muuta kun Pietarin on mentävä kalaan.
Eikä siellä varmaan tarvinnut kauan odottaakaan,
kun jo “purasi”. Sen ensimmäisen kalan suussa oli
raha, jollamaksettiin Herramme ja hänen opetus-
lapsensa Pietarin osuus. Näin perin ihmeellisellä
tavalla järjestyi tämäkin asia.

Apostoli kirjoittaa, “Jokainen kirjoitus, joka on
syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös
hyödyllinen opetukseksi 2 Tim. 3:16. Tämä-
kin tekstimme sana on meille hyödyllinen opetuk-
seksi näissä ajallisen elämän asioissa. Me tahtoi-
simme elää rehentelevästi ja “leveästi”. Mutta
kun tulomme eivät siihen riitä, me tuskastumme.
Mutta sillä emme mihinkään pääse, se vain tekee
asian pahemmaksi. Tyytyväisyys on suuri Juma-
lan lahja. Luonnostamme ei sitä meillä ole, sen
vaikuttaa meissä oikea jumalisuus. “Ja suuri voit-
to onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden
kanssa. Sillä emme ole maailmaan mitään tuo-
neet, emme myös voi täältä mitään viedä; mutta
kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykääm-
me niihin. Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lan-
keavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielet-
tömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat
ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan hi-
mo on kaiken pahan juuri; sitä halutenmonet ovat
eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monel-
la tuskalla.” 1 Tm. 6:6-10.

Kun sana on saanut opettaa meitä tyytymään
osaamme, silloin osaamme paremmin järjestää
maallisen elämämmekin asiat. Emme kurkottelekorkeita, emme tee velkaa “silmien ja korvien
täydeltä”, emme elä leveämmästi kuin kannattaa
olemme tyytyväiset vähäänkin ja kiitämme Juma*
'laa hänen antamistaan lahjoista. Näin tehden
saamme ajatelevien ihmisten suosion osaksemme,
ja ahtaina aikoina kun ei ole rahaa välttämät-
tömien laskujen suoritukseen voimme kääntyä
heidän puoleensa, joilla on rahaa. He luottavat
meihin, kun olemme asioissa heidän kanssaan
“sanojemme mittaiset”. Näin Jumala “järjestyk-
sen Jumalana” järjestää maksummekin ihmisten
kautta. Mutta päinvastaisella tavalla elävää ih-
mistä, joka on menettänyt luottonsa, ei usko ku-
kaan, jolloin hän joutuu ylipääsemättömiin vai-
keuksiin.
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