
Marquette, Michigan
Kansalliskirkkokunnanpap-

pien alue-kokous on Marquet-
tessa, huhtikuun 22 ja 23 päi-
vä, ja-Ylä-Michiganin Lut-
herliittojen kokoukset pide-
tään 24 ja 25 päivä. Luther-
liiton nuoria odotetaan saa-
puvan kokoukseen runsaasti.
Valmistuksia heidän imuka-
vuudekseen on tehty. Niistä
kuitenkaan ei passaa enem-
pää kertoa. Tervetuloa! Lut-
herliiton kokoukset alkaa 24
päivän iltana. Pyhäaamuna,
25 p., kello 9:30 on englan-
ninkielinen jumalanpalvelus,
jossa puhuu pastori Hugo
Esala. Suomenkielinen juma-
lanpalvelus alkaa kello 11.
Siinä puhuu pastori J. E. No-
pola.Sen jälkeen on yhteinen
puolinen, jonka seurakunnan
naiset valmistavat, kirkon
alasalissa. Toivotaan suurta
osanottoa tähän yhteiseen
ateriaan.

Kirkkomme kauneutta on
Ruth-kerho lisännyt laitta-
malla kirkkoon maton, joka
peittää koko kirkon perän ja
keskikäytävän. Tämä oli va-
roja kysyvä työ, vaan kaik-
ki laskut on jo maksettu. Sa-
moin on Ruthkerhon alottees-
ta saatu uudet urut kirkkoon.
Lausumme sydämelliset kii-
tokset heidän suuresta työs-
tään ja uhrautuvaisuudes-
taan seurakunnan hyväksi.

Sion seurakuntaan ovat yh-
tyneet mr ja mrs Calvin Lep-
pänen. Tervetuloa keskuu-
teemme.

Mr John Tuuri on saanut
tiedon, että hänen tyttären-
sä, Ruth Isabel on vihitty
Long Island, N. Y. Sulhasen
nimi on John Sullivan, kotoi-
sin Savannasta, Illinoisin val-
tiosta. Mrs Sullivan on pal-
vellut sairaanhoitajana Yh-
dysvaltain laivastossa.
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Kaikellaisla rautatavaraa

Seurakunta-
kirjeitä

#l%
Marquetten kaupungin ku-

lunki arvio vuodelle 1948 on
$1,298,773. Verot kohosivat
viime vuonna, ja tulevat il-
meisesti kohoamaan tänä
vuonna enemmän. Onko varo-
jen kohoamiseen syy siinä,
kun meillä on kaupungissa
yhden miehen hallitus?

—F. N.

Iron River, Mich.
Tämänkuun 29 p. on kir-

kolla myyjäiset seurakunnan
hyväksi. Myytäväksi saa tuo-
da kaikenlaista tavaraa. Sa-
malla on nuorisoliiton hyväk-
si nuorisoliiton järjestämä
makeis- eli käntimyynti.
Kaikki makeiset ovat kotite-
koisia.

Seuraava ompeluseuran ko-
kous ja tarjoilu on mrs Eric
Salon kotona toukokuun en-
simmäinen sunnuntai jälkeen
puolenpäivän.

Mrs Carl Salo on ollut sai-
raana jo pitemmän aikaa.
Toivomme, että hän saisi ter-
veytensä vielä takaisin.

Mrs Einar Lakso.

NOLALU, ONT.
Sunnuntaina, 11 p., pidet-

tiin seurakunnan vuosiko-
kous. Kokouksessa valittiin
seuraava virkakunta: pu-
heenjohtaja, mr I. Klamie;
varapuheenj., J. Mäki; kirju-
ri, mrs F. Erickson; varakir-
jeenvaihtaja, mrs H. Erick-
son; rahastonhoitaja, mr H.
Erickson; lisäjäseneksi johto-
kuntaan, mr Wm Ojala; ti-
lintarkahtajaksi, mr I. Kla-
mie. Mr Kaukanen lupautui
kirkonväärtiksi syksyyn saak-
ka. Rahastonhoitaja ilmoitti,
että seurakunnan kassan
jäännös viime vuoden lopus-
sa oli $96.35. Seurakunnan
johtokunnalle jätettiin tehtä-
väksi seurakunnan jäsenluet-
telon laittaminen, seurakun-
nan jäsenmaksujen päättämi-
nen ja piirijohtokunnan edus-
tajien valitseminen.

John Kangas, South Gillies,

OSTAMME ....

Eläviä kanoja. Maksamme
korkeimman hinnan. Soitta-
kaa tai kirjoittakaa: J. L.
Siremski, Fruits, Vegentables
and Produce, 211 Third Ave.
N.. Hurley, Wis.— Puh. 2467.
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Sherwin-Williams maaleja

ROCK WOOL INSULEERAUS AINETTA

Auttaja torstaina, huhtik. 22 p. 1948

kuoli Fort Williamin sairaa-
lassa huhtik. 3 p. ja haudat-
tiin Nolalun kirkosta Leepe-
rin hautausmaahan huhtik. 7
p. Vainaja oli syntynyt Ala-
vuudella kesäk. 7 p. 1875 ja
tuli tähän maahan 40 vuotta
sitten. Vainajaa jäi kaipaa-
maan puolisonsa, Mary; poi-
ka, Richard; 4 tytärtä: mrs
Jennie Ahola, mrs Elma Pön-
kä, näillä seuduilla, ja Suo-
messa on Tyyne ja Saimi.
Myös on 10 lastenlasta.

Ely, Minn.
Jumalanvaltakunta on to-

dellakin lähestynyt seurakun-
nassamme. Paaston,- pitkän-
perjantain- ja pääsiäisen ai-
kana on past. R. Aho pitänyt
jumalanpalveluksia aina mo-
lemmilla kielillä, ensin suo-
meksi ja sitten englanninkie-
lellä. Kuoro on esiintynyt mo-
nissa tilaisuuksissa. Paljon,
paljon puuttuisi, jos ei tä-
mänlaisia tilaisuuksia olisi.
Myöskin pitää pastori R. Aho
radio-saarnoja jokainen tiis-
tai-aamu, vuoron jälkeen mo-
lemmilla kielillä. Niinmuodoin
on niilläkin tilaisuus kuulla
Jumalan sanaa, jotka eivät
“syystä eli toisesta” pääse
kirkkoon sitä kuulemaan. Voi,
että nuo saarnat eivät meni-
si hukkaan.

Seurakuntamme aineellinen
toiminta on mennyt entisissä
merkeissä. Naistenliitto on
toiminut säännöllisesti. Jois-
sakin tilaisuuksissa on ollut
tuloa aina 140 dollariin asti.
Viimeisimpiä perheissä pidet-
tyjä Naistenliiton kokouksia
on ollut mr ja mrs Matt Samp-
sonin ja mr ja mrs Matt Her-
rasen asunnoilla.

Seurakunnan varttaaliko-
kous pidettiin tk. 11 p. iltaju-
malanpalveluksen jälkeen.Ko-
kouksessa muunmuassa kes-
kusteltiin toiminnasta kirkko-
kunnan hyväksi. Rahaston-
hoitajan tilikertomus osoitti
tuloja olleen kolmen kuukau-
den aikana, kuutisensataa
dollaria.

Talvi tulee tänne pohjoi-
seen tavallisesti aina varhain
ja viipyy myöhään. Lunta on
vielä toisinpaikoin ja järvet
ovat jäässä.

G—ka.

Jumala tekee hyvää
“Minä iloitsen heistä, siitä

että teen heille hyvää.” Jer.
32:41.

Me kutsumme arkipäiviä
työpäiviksi. Meillä on erilai-
sia tehtäviä. Toinen tekee
henkistä työtä, toinen ruu-
miillista; toinen työ sopii ai-
kuiselle, toinen lapselle. Toi-
nen tehtävä vaatii tervettä
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VOITA
Ja miellytävän maukasta

"VELOUR" JÄÄKERMAA

Tuokaa kermanne tai mai-
tonne meille. Me maksam-
me päivän korkeimman ar-
von ja hinnan mukaan.

ruumista, toista sairaskin voi
tehdä. Toinen palvelee, toinen
on palveltavana. Koko Suo-
men kansa on kutsuttu työ-
hön korjaamaan sodan tuot-
tamia vaurioita. Ajallisenkin
elämän piiriin kuuluvat toi-
met on tehtävä, niin kuin ne
tehtäisiin Herralle. Siten
voimme arkipäivänkin aska-
reita toimittaessamme palvel-
la Herraa.

Tämä päivä on myös Ju-
malan työpäivä. Meidän Ju-
malamme on työtä tekevä Ju-
mala. Ensimmäinen lause
Raamatussa Jumalasta pu-
huu hänen työstään. Jeesus
sanoo: “Isäni toimii tähän as-
ti”. Joh. 5: 17. Työ ei ole
meille mikään kirous, vdan
siuaus, koska Jumalakin te-
kee työtä ja on onnellinen
työssään. Me voimme tehdä
jotakin vain sen tähden, että
Jumala toimii. Jos Herra lak-
kaa, niin meidänkin täytyy
lakata.

Jumala toimii täällä, missä
me aherramme, ja meidän
hyväksemme. Hän ei ole jät-
tänyt meitä orvoiksi eikä hy-
lännyt langenneinakaan. Her-
ran kansa oli rangaistuksen
alla, kun tekstimme sanat pu-
huttiin sille. Mutta Herra toi-
mi jatkuvasti kansansa pe-
lastamiseksi. Niinkuin hän
oli tuottanut kansalle sen on-
nettomuuden, niin hän lupaa
tuottaa myös sen hyvän, min-
kä hän on puhunut heistä.
Jumalalla oli rauhan ajatuk-
set hän teki sille hyvää.

Kaikesta, mitä Jumala te-
kee täytyy sanoa: Hän tekee
hyvää. Hän on itse hyvä, sen
tähden hän tahtoo parastam-
me. Se, mitä Herra tekee tä-
nään meille, kodissamme ja
muualla on hyvää. Toiselle
hän antaa terveyttä, toiselle
sairautta; toinen menestyy
toimessaan, toinen epäonnis-
tuu ; toinen saa kokea syvää
synninsurua, toinen voi rie-
muita syntein anteeksisaami-
sen armosta, toinen saa ras-
kaan ristin kannettavakseen,
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toinen rientää kevyin askelin
tietään; toinen sekoittaa ruo-
kansa kyyneleillä, toinen lau-
laa iloisena ylistysvirsiä; toi-
nen saa kutsun siirtyä iäisyy-
teen, toiselle jatkuu työn ai-
ka. Mutta kaikki on hyvää,
sillä me saamme ottaa kaik-
ki Jumalan kädestä kai-
kessa näkyy Isän käden jäl-
jet.

Jumala iloitsee siitä, että
hän saa tehdä hyvää. Maail-
man kauneus on heijastusta
Jumalan ilosta ja autuudesta.
Koska Jumala on iloinen, niin
luonto on iloinen, kukat ku-
koistavat ja linnut laulavat.
On uskonnon väärentämistä
maalata Jumalasta synkkä
kuva. Raamattu sanoo: Ju-
mala on aurinkoinen, niin hä-
nen uskontonsakin on aurin-
koinen. Lapsi esitetään ver-
tauskuvana Jumalan valta-
kunnan jäsenestä. Kuka on
iloisempi kuin lapsi. Lapsen
kaltaiseksi kaikkien on tulta-
va. Meidän* on otettava
vastaan Jumalan lahjat niin
kuin lapsi. Hän elää ja kas-
vaa siitä hyvästä, mitä muut
tekevät hänelle. Siinäkin suh-
teessa meidän on oltava lap-
sen kaltaisia. Jumala tahtoo
tehdä hyvää meille, ja hän
iloitsee niistä, joille hän saa
hyvyytensä osoittaa. Taivaas-
sa iloitaan syntisen käänty-
misestä. Ei sanota enkelien
iloitsevan jostakin ihmisen
urotyöstä, vaan he iloitsevat
Kristuksen työstä. Sinun on
tehtävä velvollisuutesi. Mut-
ta tärkeintä ei ole se, mitä si-
nä teet, vaan se, mitä Juma-
la tekee sinulle tänään.

Jumala loitsee tehdessään
hyvää; hänen ilonsa on epäit-
sekästä iloa. Siihen sisältyy
antamisen ilo, uhraamisen ilo,
armahtamisen ilo. Hän tah-
too jakaa ilon kanssamme.
Jos osaamme katsoa Jumalan
töitä, niin arkisetkin päivät
muodos tuvat juhlapäiviksi
sen tähden, että Jumala te-
kee hyvää.

E. J. H.

ELÄVÄ TOIVO
Kauas, maisen melun taa,

uskon katse kantaa.
Sieltä silmään kangastaa

jo taivaan kotirantaa.

Sinne toivoo lapsonen,
hän tääir on vieras, vento.

Luo Lunastajan, Jeesuksen,
on sielun kaunein lento.

Jo siellä Isä odottaa
myös lastaan korpitieltä.

Ei siellä' enää tuskain maa
tuo murheellista mieltä.

Oi kuule: kuolo Jeesuksen
jo meille aukas taivaan.

Ken elää armoon uskoen,
ei vaivu ikivaivaan.

E. S.
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