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Varjon ihmiset
Sota on tuhonnut tuhansia

koteja ja jättänyt suuren jou-
kon orpoja, jotka kaipaavat
parempiosaisten auttamista.
Sotaorpojen ottolapseksi ot-
taminen onkin ilahduttava il-
miö, joka viime aikoina on
saanut suuren laajuuden. Hu-
liganismin vastustuksessa on
parhaimpia keinoja lapsuuden
suojeleminen pahoilta tottu-
muksilta.

Rakkautta vailla * elävä ih-
minen tulee helposti raakalai-
seksi, sillä olevat olot muo-
dostavat suuressa määrin ih-
misen luonnetta. Rakkauden
puutteen takia paatuu usein
ihmisen sydän kovaksi. Maa-
ilmassa löytyy paljon ihmi-
siä, joita kukaan ei ole ystä-
vällisesti kohdellut. Ajatelkaa
vain köyhän perheen lapsia.
Keskellä puutetta on suuri
perhe. Lapset sairastavat
usein. Äiti saa viettää pitkät
ajat unettomia öitä. Viimein
väsyy hänen hermostonsa olo-
suhteiden pakosta niin, ettei
hän jaksa puhutella ystäväl-
lisesti lapsiaan, vaikka onkin
äiti. Sairaus painaa rasitetun
naisen sairasvuoteelle. Jopa
saapuu kuolemakin vieraaksi
ja jää lauma turvattomia or-
poja. Jos isä ottaa uuden vai-
mon, niin lapset eivät kuiten-
kaan saa uutta äitiä. Äitipuo-
li kohtelee usein tylysti toi-
sen naisen lapsia. Ainakin sil-
loin on kohtelussa suuri ero,
jos syntyy äitipuolelle uusia
perillisiä. Useimmissa ta-
pauksissa hajaantuu lapsilau-
ma jo kehitysiällään maail-
malle itse elättämään itsen-
sä.

Ajatelkaamme nyt nuorta
kulkijaa, jonka sydäntä eivät
lämmitä kodin muistot eikä
ainoankaan ihmisen ystävälli-
syys. Yhteiskuntaa ja koko
elämää mielessään syyttele-
vä nuori mies saapuu taloon.
Ehkä työttömyyden takia hä-
nellä on huononpuoleiset vaat-
teet yllään. Hän pyytää talos-
ta työtä ja ruokaa. Isäntä
heittää häneen epäilevän sil-
mäyksen ja sanoa tokaisee:
“Eihän sinusta taida olla
työntekijäksi”. Emäntä pääs-
täkseen eroon kulkijasta vis-
kaa pöydälle jotain syötävää.
Äänetönnä pureskelee matka-
lainen pöydän nurkalla ole-
via paloja. Hän huomaa, ettei
häntä jätetä hetkeksikään il-
man silmälläpitoa, sillä ta-
lonväki pelkää hänen varas-
tavan jotakin. Näin hän pois-
tuu talosta, saamatta yhtään
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lalla kello 7 englanninkielinen
iltakirkko ja kello 8 suoma-
lainen. Sen jälestä tammi-
kuussa syntyneitten synty-
mäpäiväjuhla. Pastori Esala
oli mukana. Ensi torstaina,
29 päivä on iltahartaushetki
ja sisarliiton tarjoilu. Pastori
Esala on myös silloin muka-
na. Sitten helmikuun l:nen
päivä on tohtori Aho kotona.
Olemme suuresti kiitollisia
kummallekin pastorille, kun
ovat pitäneet meistä hyvää
huolta. Paljon on ollut tou-
hua kummallakin.

Paljon on sairautta. Etu-
päässä vanhempia seurakun-
talaisia on sairaana. Mr Matti
Palo kaatui jäisellä käytäväl-
lä ennen joulua ja meni rei-
siluu poikki ja murskaantui.
Hän oli sairaalassa useam-
man viikon, pääsi kotia uuden
vuoden aattona ja pitää vie-
läkin olla makuulla, vaan on
hyvät toivot parantumisesta.
Sisarliiton joitain jäseniä oli
laulamassa Palolle, tuli myös
joitain miehiäkin. Palo kiit-
teli liikutetuin mielin. Sanoi
ei voi sanoin tulkita sitä, kun
odotti kukka kuin tuli ruu-
maansa kun oli särkyneet
luut asetettu paikoilleen ja
ne joulukortin paljoudet kuin
niitä tuli aina Monton per-
heeltä asti. Palo vain iloitsee,
että jsä vieläkin rakastaa
lastsaan. Haluaa kiittää kaik-
kia. Oli myös kiitollinen, että
pastori kävi niin monasti
katsomassa. Toivomme kai-
kin, että mr Palo vielä para-
nee, vaan sanomme kuiten-
kin Palon kanssa tapahtukoon
Isän tahto. Mr Palo on enti-
nen miestenliiton (kirkkokun-
nan) puheenjohtaja ja ehkä
monelle tuttu Auttajan kaut-
ta.

Mrs Emilia Kujala on ollut
myös sairaalassa, hänessä on
tehty leikkaus, vaan sanovat
hänen menevän kotia näinä
päivinä. Mrs Kujala luuli itse
pääsevänsä jo armolasten sa-
patti lepoon, vaan toipui vie-
lä. Lapset halusta pitäisivät
vielä äidin, vaan siitä iloitse-
vat, että äiti pääsee täältä
sotivasta seurakunnasta sin-
ne riemuitsevaan seurakun-
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Kirkkokunnan rahastonhoitaja,
jolle on lähetettävä kirkkokunnan
sekä seminaari, kuin myös koti-
ja pakanalähetyksen hyväksi aio-
tut rahat: John Hautanen, R.l,
Box 212, Ironwood, Mich.

Miestenliiton rahastonhoitaja,
joka myös hoitaa kirkkokunnan
Avustuskassaa * ja Rakennuskas-
saa: John A. Aho, New York Mills,
Minn.

Naisten liiton kassanhoitaja: Mrs
Edward Aho, Sebeka, Minn.

Lutherlliton rahastonhoitaja: Mr
Arnold Ranta, 1205 Cummings
Ave., Superior, Wis.
Eläkekassan rahastonhoitaja:
Andrew Anderson, 1209 Granger

Avenue, Lakewood, Ohio
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taan, jonne isä on jo pääs-
syt joitain vuosia sitten.

Mr John Siltala on myös
ollut sairaalassa. Hänessä oli
myös tehty leikkaus, vaan on
jo päässyt kotia. Toivomme
vaan, että John paranee ja
että ottaa isän kädestä niin
vastoin kuin myötä käymi-
senkin. Mrs Johanna Poikki-
joki on myös ollut useamman
vuoden sairaana ja vanhuu-
den heikko voimiltaan. Iloit-
see vain lapsi oikeudestaan
ja odottaa kotiin pääsyään.
Puoliso on jo useita vuosia
päässyt pois. Mr Wm Hill
New kadulta kuoli äkkiä. Hil-
lit kuuluvat naapuri seura-
kuntaan jäsenenä, joten pas-
tori O. M. Bickel toimitti pa-
pilliset tehtävät hautajaisis-
sa. Hillit on Auttajan lukijoi-
ta ja mrs Hill on innolla lä-
hettänyt Suomeen vapaa seu-
rakunnan pastorien perheille
paketteja. Mr Hilliä jäi kai-
paamaan vaimo ja 6 lasta,
kaikki aikuisia, joista kaksi
Suomessa. Otamme osaa per-
heen suruun, vaikka ei ole
syytä surra silloin kuin pois
pääsö on voitoksi.

Ehkä lopetan, että jää
Fairportin kirjeenvaihtajalle-
kin kirjoittamista. Hauskaa
talvia kaikille toivoo,

-—Kv.
o

Kannattakaa niitä liikkeitä,
jotka ilmoittavat Auttajassa.
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osanottavaa sanaa, toiseen ta-
loon. Ilta tulee ja hän pyy-
tää päästä yöksi, koska vuo-
denaika on kylmä eikä läm-
mittämättömissä suojissa tar-
kene nukkua. Jokainen joka
on matkustanut laajemmalti,
tietää miten vaikeata on
muutamilla seuduilla yösijan
saaminen nykyisin, kun ma-
jataloja vilkkaan autoliiken-
teen takia on niin paljon pois-
tettu. Kulkija on poikennut jo
monessa asumuksessa, mut-
ta missään, ei ole hänelle ti-
laa. Kun ihminen vuosikausia
joutuu olemaan tällaisessa
rakkaudettomassa ilmapiiris-
sä, niin ei ole ihme, jos hän
tulee rakkaudettomaksi.
Vaikkapa kulkija ei olisikaan
mikään maankiertäjä, niin
kuitenkin outojen yhteis-
kunnallisen asemansa puoles-
ta alhaisten ihmisten osak-
seen saama kohtelu on
tylyä. Kulkurien joukossa on
usein rikollisia 'ja varovai-
suus on sen vuoksi tarpeellis-
ta. Mutta usein joutuu mat-
kallaan epäluulon ja epäys-
tävällisyyden kohteeksi aivan
jalosydäminen kunnon kansa-
lainenkin. Voisihan kohdella
outoa ihmistäkin ystävällises-
ti, Paatunut ihminenkin ym-
märtää rakkauden pyhää kiel-
tä. Muutama lempeä sana,
muutama hyvä teko, vieläpä
katse, saattavat sulattaa
jään ihmisen sydämestä.

Ihmiset ovat paaduttaneet
ja turmelleet toistensa mieli-
alaa. Ihmisiä käyttää Juma-
la myös näiden haavojen pa-
rantajina ja suljettujen sydä-
mien avaajina. Mathilda
Wrede oli nainen, joka ym-
märsi kaikkia yhteiskunnan
hylkäämiä. Jos sillä luotta-
muksella jokainen yrittäisi
kohdella langenneita, kun hän
kohteli, niin varmaan palaisi
monta rikollista hyödylliseen
työhön. Luottamus on par-
haimpia keinoja sortuneen
kohottamisessa. Jos me tie-
täisimme miten vähän nuo
monet kovaosaiset rikolliset
ovat saaneet ymmärtämystä
osakseen, niin me emme ol-
lenkaan ihmettelisi, että he
ovat niin paatuneet. Samoissa
oloissa eläneenä voisi kuka
tahansa olla heidän kaltai-
sensa. Hyvien ihmisten paris-
sa on kenen tahansa helppo
olla. Ajatelkaa sitä seuraa,
missä tuollainen yhteiskun-
nan hylkäämä joutuu vuosi-
kausia olemaan. Jospa hänel-
le parempiosaiset huomiotan-
sa hiukankin lainaisivat, niin
usein saisimme tehdä ihmeel-

lisen havainnon. Tuosta en-
nen pelätystä oliosta tulisi
mitä jaloin ihminen maail-
maan. Ystävälliset sanat ei-
vät maksa mitään. Kun ne
usein lausutaan salaista su-
rua kantavalle ihmiselle, ne
ovat auringonsäteitten ar-
voisia.

Mathilda Wreden muisto
elää tuhansien vankien sydä-
missä. Hän omisti koko elä-
mänsä näiden rikollisten ja
heidän perheittensä hoivaa-
miseen. Mikään uhraus ei ol-
lut hänelle liian kallis, kun
oli kysymyksessä näiden var-
jon lapsien nostaminen. Mo-
net paatuneet ihmiset rukoi-
livat itkien armoa Jumalalta
hänen kanssaan.

Kristus on tullut maail-
maan kadonneita etsimään.
Mikseivät silloin nämä eksy-
neet olisi helmen kaltaisia.
Suokaa kurjimmallekin osaa-
ottava, lempeä katse. Lausu-
kaa rohkaiseva, lohduttava
sana. Auttakaa tosityössä
apua tarvitsevaa, jos se on
suinkin mahdollista. Koetta-
kaamme johdattaa tuhlaaja-
lapsia kaikkia rakastavan
Isän kotiin. Muistakaamme
jokainen, miten huonoja me
itse olemme, silloin koko sär-
kynyt maailma on meille lä-
heisempi ja rakkaampi. Apos-
tolin sana on hyvä muistaa:
“Jokaisella olkoon sellainen
mieli kuin Jeesuksella Kris-
tuksella oli.”

—J. S.

Painesville, Ohio
Talvinen tervehdys taas

täältä Ohiosta. Tännekin tuli
oikeen kylmä talvipakkanen
aivan alapuolella nollan ja
lunta oikeen vanhaan tyyliin.
Vaan ei silti seurakunnan
rattaat ole jäätyneet, vaikka
ei oma pastorikaan ole ko-
tona. Tohtori Aho meni Iron-
woodin painamaan riemuvuo-
den vuosikirjaa ensi kirkollis-
kokousta varten. Ensimmäi-
set kaksi viikkoa hoiti seura-
kuntaa pastori Latvala, pi-
täen rippikoulut, iltahartaus-
hetket ja pyhä aamulla juma-
lanpalvelukset. t

22 päivä oli rippikoulu illal-
la klo 6 ja iltahartaushetki ja
ompeluseuran yhteinen tar-
joilu. Ompeluseuran pitovuo-
ronsa ovat maksaneet rahas-
sa mrs Borklundi, mrs Rau-
dasoja ja mrs Kustaa Will-
brag nuorempi kukin $5.00.

Sunnuntaina 25 päivä oli il-
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