
Seurakunta-
kirjeitä

Toronto, Ont.
Jumala hyvyydessänsä on

meitä armahtanut, Kalliilla
Poikansa verellä synnistä
puhdistanut. Ei auta omat an-
siot, kuitenkin kotaa tuomio;
Siis armoon turvatkaamme.

Viime pyhänä oli tuomio-
sunnuntai ja voimakkaana
kaikui Jumalan sana meidän-
kin vaatimattomassa kirkko-
huoneessamme, kuulijoita oli-
si saanut olla enempi. Pastori
Wiskari aivan kuin maalasi
taulun kuulijain silmäin eteen
siitä suuresta tuomiopäivästä,
että kuinka ihmiset erotetaan
toiset oikealle ja toiset vasem-
malle puolen. Hän teroitti tätä
armonajan tärkeyttä, jokaista
päivää, kun elämme vielä
täällä. Se juuri määrää tuo-
miopäivänä, mille puolen
dumme, jos elämme uskossa
Kristukseen, eli ilman Kris-
tusta ja Jumalan armon omis-
tusta. Hän valitti, ettei hän o-
saa puhua niinkuin hän tah-
toisi siitä taivaan ihanuudesta,
mikä odottaa Isän kotona yl-
häällä sitä ihmistä, joka elää
uskossa Kristukseen meidän
Vapahtajaamme. Ja pastori
vielä lausui toivomuksensa,
ettei meistä ketään joutuisi
siihen joukkoon, joille sano-
taan “menkää pois te kirotut,
en tunne teitä”, vaan että
kaikki aivan perhekunnittain
voisimme yhtyä siihen valko-
pukuiseen joukkoon, joille ei
kuulu tuomio vaan armo ja
laupeus ja iankaikkinen yh-
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hänen poikansa mr Simo So-
liin. He olivat lähes kymme-
nen vuotta pois täältä. Mr Se-
veri Soliin jäi nukkumaan i-
sänmaan multiin. Tytär Eila
on New Yorkissa. Myöskin en-
tiset seurakuntamme jäsenet
mr ja mrs Otto Mikkola ovat
liittyneet uudelleen. He ovat
kyllä kaukana maalla, että on
vaikea olla toiminnassa muka-
na, vaan uskova ihminen ha-
luaa auttaa Herran työtä ja
kyllä siihen keinoja löytyy.
Seurakuntamme toivottaa uu-
det sekä entiset jäsenensä sy-
dämellisesti tervetull e i k s i
Herran työhön. Armosta rikas
Jumala siunatkoon meitä
kaikkia ja työtämme, minkä
itsekukin teemme Hänen val-
takuntansa hyväksi.

Jos joku on odottanut To-
ronton terveisiä ja moittinut
kirjeenvaihtajaa, niin se moi-
te on paikallaan. Ei ole mi-
tään syytä Teille esittää, pait-
si aikaansaamattomuus. Aika
on mennyt arvellessa ja päi-
vät päätä kannellessa.

Sanomme nyt rakkaat ter-
veisemme kaikille Auttajan
lukijoille, ja erittäinkin kai-
kille tutuille ja jotka meitä
edes joskus ajatuksissaan
muistavat. Vaikka syksyn tuu-
li on kylmää niin terveisem-
me ovat lämpöiset. Ja vielä
terveisemme teille, jotka kuu-
lutte saman kirkkokunnan
seurakuntiin ja teidän lapsi-
anne on täällä Torontossa mo-
nissa oppikouluissa eli muissa
toimissa. Kehoittakaa heitä
tulemaan kirkkoomme ja Ju-
malan sanan kuuloon.

Kv.

Iron River, Mich.
Joulukuun ompeluseu r a n

kokous ja tarjoilu on mr ja
mrs S. Varvin uudessa kodis-
sa t.k. toisena sunnuntaina
klo 1 j.pp.

Ivan Melstrom loukkasi kät-
tään työmaallaan Lindahlin
sahamyllyllä. Oli vähällä me-
nettää koko kätensä. .

Meidän pikkupoikamme Eu-
gene joutui päiväksi sairaa-
laan. Häneltä poistettiin nie-
lurisat.

Viime kerralla, kun pasto-
rimme oli täällä, satoi niin
paljon lunta, että melkein ko-
ko liikenne seisahtui. Pastorin

otti Beechwoodin kirkolta tul-
la tänne meille Iron Kiveriin
kolme tuntia, kun suuret ga-
soliini tankkitrokit olivat
poikkitien ja lunta oli paljon.
Piti odotaa vuoroaan ennen-
kuin pääsi tulemaan.

Mrs E. Lakso.

Sebeka, Minn.
Olemme saaneet kokoontua

kiittämään ja ylistämään Her-
raa kaikesta, mitä hän on
meille suonut. Herra on kuul-
lut rukouksemme, että olem-
me saaneet uuden Herran
huoneen, johon saamme ko-
koontua kuulemaan Herran
sanaa. Nyt kiitospäivänä saim-
me taas kokoontua uuteen
kirkkoon tuomaan kiitokset
Herralle. Olemmehan jo use-
amman kerran kokoontuneet
sinne sanan kuuloon. Ehkä
monet ovat odottaneet kuulu-
misia, kuinka kirkkomme val-
mistuu. Nyt voimme sanoa,
että se alkaa pian olla valmis,
mitä tällä kertaa tehdään. Se
on lämmin ja kodikas. Kella-
rissa on öljylämmitys, viemä-
rit ja juokseva vesi. Keittiö-
osalle on tehty kaapit. Kau-
pungissa asuvat seurakunnan
naiset ovat tehneet maalaus-
työn puuosalle. Vielä tarvi-
taan raha-apua, että saadaan
työ valmiiksi. Tämä rakenta-
minen on kysynyt työ-apua ja
uhrautuvaisuutta. Sitä Herra
antaa, kun olemme kuuliaiset
hänen sanalleen. Onhan niitä,
jotka tahtovat estää Herran
työtä laiminlyömällä ja pois-
saololla. Kuinka penseitä ja
kylmiä me itsessämme olem-
mekin. Siksipä täytyy ahke-
rasti käydä sanan kuulossa,
tutkia sanaa ja käydä rukouk-
sessa Herran puoleen, että hän
meidän kylmän sydämen läm-
mittää, että emme jäisi pois
sanan kuulosta, sillä Jeesus
näkee jokaisen sydämeen.
Emme voi häneltä mitään
peittää. Älkäämme jääkö pois
kalliista tehtävästä. Olkaam-
me kaikin yhdessä viemässä
työtä eteenpäin rukouksin ja
uhrauksin, että kallis evanke-
liumin sana saisi voittoja ih-
misten sydämissä. Eikö usein
niin ole, että on vain pieni
joukko Herran seurakunnassa,
joka joutuu raskaimman työn
ja uhrauksen kantamaan, vie-
läpä saavat kärsiä nuhteita.
Herra lohduttaa omiaan, että
hänkin oli kaikessa kiusattu,
että voi kiusatuita auttaa.
Hän kärsi, että voi murheelli-
sia lohduttaa. Hän auttaa ja
rohkaisee. Hän on sama joka
päivä, antaen siunauksen työl-
lemme. Jos Jeesus saa tulla
sinulle kalliimmaksi ja asua
sydämessäsi, silloin et voi jää-
dä pois Herran huoneesta. Se
tulee sinulle kalliiksi. Nyt ei
ole syytä poisjäämiseen, ei
tarvitse kylmää kärsiä, kun
on lämmin Herran huone.
Vanhemmille ihmisille on nyt
paremi pääsy sanan kuuloon,
kun ei tarvitse olla kyytiä ky-
selemässä, kun voivat kävellä,
ne, jotka ovat vanhuuden päi-
viä menneet viettämään kau-
punkiin.

Kaikki, jotka täällä päin
kuljette, olette tervetulleita
uuteen kirkkoon sanaa kuule-
maan ja katsomaan kirkkoa.

Kiitospäivänä oli kaunis
kukka kirkossa, jonka oli tuo-
nut mrs August Siltala.
Naistenliiton kahvitarjoilus-

ta, jonka pitivät mrs Edward
Aho ja mrs Oscar Aho, oli tu-
loja $56.75. Kiitos tarjoilusta.

Lauantaina, jouluk. 4 p. on
lasten vanhempien vierailu-
päivä lauantaikoulussa. He
saavat tulla tutustumaan ja
kuulemaan, mitä lapset oppii

dessä 010 Jeesuksen, kanssa
taivaassa.

Seurakuntamme toim intä
on mennyt eteenpäin entiseen
tapaan kaikissa eri toiminta
muodoissa. Naistenliiton toi-
mesta oli tämän kuun 17 p.
myyjäiset ja illallinen ja oli
kohtalaisen hyvät tulot. Kii-
tos kaikille osanottajille. Nais-
tenliitossa on jäseniä nykyään
aika paljon. On ulkopuolelta
seurakunnankin joitain yhty-
nyt, ja niin toivossa elämme,
että aina vain joukko lisään-
tyisi.

Ensi sunnuntaina vietämme
adventtijuhlaa. Juhla alkaa
puoli viideltä ja on Herran
ehtoollisen vietto samassa.
Sitten seitsemältä on naisten-
liiton toimesta ohjelma ilta,
kuoromme laulaa molemmissa
tilaisuuksissa. Mainitsen täs-
sä, että seurakuntamme kuo-
ro oli viime pyhänä iltapäiväl-
lä radioasemalla laulamassa
levylle, joka tullaan radioi-
maan lyhyt-aallolla Suomeen
jouluna ja uudenvuoden päi-
vänä. Ja ne herrat siellä radio-
asemalla olivat pastoriamme
puhutelleet vallan tohtori
Wiskariksi, eikä se titteli olisi-
kaan liikaa. Olivat olleet ko-
vin kohteliaita ja olivatpa ky-
syneet vielä, että jos tohtori
Wiskari voisi kuoronsa kanssa
joskus toistekin tulla laula-
maan. Kuoromme oli laulanut
kolme laulua: “Jouluyö, juh-
layö”, “Tuo armon valkokyyh-
ky” ja “Tyydy sielun”.

Seurakuntaamme on liitty-
nyt uusia jäseniäkin tänä syk-
synä. Mr jamrs Vilho Kauppi-
nen ja pojat Bobby ja Peter,
sekä Suomesta takaisin saapu-
neet entiset seurakuntamme
jäsenet mrs Roosa Soliin ja

ja mitä heille opetetaan. Se al-
kaa klo 10:30 ap.

Joulukuussa Lutherliitto ko-
koontuu Edward Ahon kodis-
sa tutkimaan Jumalan sanaa.
Katsokaa pastorin ilmoituk-
sesta milloin se on.

Mr ja mrs Matt S. Nikkari
ovat olleet parin viikon ajan
Minneapolissa lastensa luona
kyläilemässä.

Mr ja mrs Edward Aho
myös käväsivät Minneapolis-
sa.

Vävymme ja tyttäremme,
mr ja mrs Clifford Peterson,
Milwaukeesta, Wis. kävivät
vierailulla tämän kirjoittajan
mr ja mrs Ed Luoman luona.

Miss Shirlee Aho, joka ot-
taa sairaanhoito kurssia ruot-
salaisessa sairaalassa Minnea-
polissa, tuli kiitospäiväksi ko-
tiaan mr ja mrs Edward Ahon
luo.

Hilja.

Rock Lake, No. Dak.
Ehkä taas katkaisen tä-

män äänettömyyden ja annan
taas vähän tietoja täältä Poh-
jois-Dakootankin seurakun-
nista. Pian jo uutisetkin van-
hentuvat ja voivat kokonaan
unohtuakin. Lupasin taas
kirjeenvaihtajalle jo aikaa
mutta se aina tahtoo jäädä
vain lupaukseksi. Mutta hän
näkyy pitävän lujasti kiinni
lupauksesta, eikä anna mi-
tään kuulua. Kyllä täällä on
kovasti toimittu ja monen-
laista on tapahtunutkin, vaik-
ka ei ole ehditty ulospäin
niistä antaa tietoja. On ollut
hautajaisia, häitä, ynnä mo-
nia eri juhlatilaisuuksia, ku-
ten Rock Lake’n 50:des vuo-
sijuhla lokakuun 31 p.

Pappilaa on myös kovasti
korjattu. Ennen kirkollisko-
koukseen menoamme jo lai-
tettiin kellariin kivilattia ja
seinät. Kun viime vuoden jou-
lun edellä muutettiin tähän
pappilaan, niin se oli silloin
vielä niin kaikin puolin kes-
kentekoinen. Tänäkesänä ku-
ka suinkin jouti miehistä ja
ulkopuoleltakin seurakunnan
koetettiin saada työmiehiä,
mutta kaikilla heillä tuntui
olevan kiire maan viljelys-
touhuissaan. Aina kuitenkin
kaksi ja joskus kolmekin tu-
li ja kun he saivat työnsä
valmiiksi niin tuli sitten toi-
nen joukko jotain toista työ-

tä tekemään. Mr Efraimson
vanhempi oli johtamassatyö-
tä, että asiat ja työt tulivat
läpi viedyksi ja melkein joka
joukossa hän oli aina yhtenä
ja usein aivan yksinkin kor-
jasi eri osia. Sihdit hän teki
melkein kaikkiin ikkunoihin
ja maalasi ne. Tässä pappi-
lassa on kovasti paljon ikku-
noita, kappaletta. Lämmi-
tyslaitos laitettiin kellariin,
mutta ennenkuin sitä voitiin
laittaa kellariin niin täytyi
tehdä paljon valmistuksia sii-
hen nähden, kuten kellari
saada ensin kuntoon ja sit-
ten tuli uusi korsteenin teko.
Se tehtiin ulkopuolelle kella-
rista ylöspäin ja sitä tulikin
pitkästi kun tämä pappila on
suuri ja korkea. Korsteenin
muuraria oli auttamassa mr
Parviainen. Pastorin työhuo-
neesta myös puhkaistiin sei-
nä. Siitä tulikin nyt kauniim-
pi ja valoisampi huone, kun
se viime talvinen työhuone
oli ja suurempi. Sen työn suo-
ritti mr Efraimson vanhem-
pi ja myös purkki tavaroille
kellariin hän teki tilavat hyl-
lyt ja köli säiliön. Eräänä päi-
vänä tuli eräs toinen mies,
joka alkoi jyskyttämään kivi
seinää puhki kellarissa. Hän
sanoi tahtovansa tehdä oven
kellarista ulos ja kaivoj ul-
kona rappusten tilaa, johon

hän myöhemmin sitten teki
sementti rappuset kellarista
ulos. Kyllä tämä Rock Lake
on nimensä arvoinen. Kun
kellariin kaivettiin rappusten
sijaa, niin tuli niin suuria ki-
viä kaksi kertaa esille, että
täytyi hakea hevoset ne ve-
tämään ylös, että taas voitiin
jatkaa kaivamista. Lämmitys
laitos on ollut jo toimessa
muutaman viikon. Piiput tu-
lee eri huoneisiin, jota myö-
ten lämpö virtailee tasaisesti
kaikkiin huoneisiin. Tästä
kaikesta mielihyvällä ja kii-
tollisuudella nautimme. Mr
Eckholm, mr Anderson ja mr
Eino Efraimson nuorempi
laittoivat lämmitys laitoksen
toimimaan. Viimeisen puu-
työn kävi vielä viimeistele-
mässä mr Olli Johnson. Hän
teki vaatehuoneen alakertaan
minun huoneeseeni, joka oli
hyvin tarpeen olemassa ala-
kerrassakin. Tämäpä näistä
pappilan korjuuhommista.

Mr Henry Koski seurakun-
tamme perustavia jäseniä
kuoli Rollan sairaalassa ja
haudattiin suuren sukulais-
ja ystäväpiirin saattamana
Rollan seurakunnan alttari-
maahan. Vainajan sukulaiset
ja läheiset ystävät eri paik-
kakunnilta ovat lahjoittaneet
mr Henry Kosken muistolle

JOULUKORTTIA
Tilatkaa KAIKKI JOULUKORTTINNE painos-

tamme tai ostakaa asiamiehiltämme.
UUSI PAINOS

SUOMENKIELISIÄ JOULUKORTTIA
15 korttia $l.OO

ENGLANNINKIELISIÄ JOULUKORTTIA
21 korttia $l.OO
10 korttia $ .50

8 korttia $ .30
Kaikki Raamatun värssyjen ja hengellisten tervehdysten

kanssa. Tilatkaa ajoissa ennenkuin loppuvat.

Jos tilauksenne on vähintään dollarin maksamme posti-
kulut. Pienempiin tilauksiin on lisättävä 10c postikuluja
varten.
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LUONNON IHANUUS, VAIKO TAISTELUTANNER?
Niin, yksi huolimaton teko saattaa muuttaa laajat

alueet luonnon ihanuutta taistelutantereen näköiseksi,
varsinkin näin syksyllä, kun metsät ovat tulenarkoja.
Huolimattomuus on melkein kokonaan syynä metsä-
paloihin.

Varovaisuus tulen kanssa metsissä maksaa kai-
kille suuria voittoja!

Ahonen Lumber Cos.
IRONWOOD MICHIGAN

Kuvastimia
Ja kaikenlaista lasltyötä

Rakennusalan erikoistar-
peita ja maaleja

PAULSAUTERCO.
122 W. Ayer Street

Puh. 120-W
IRONWOOD

Burns Chevrolet Cos.
Lowell ja Ayer Sts. Ironwood, Mich.

MYYNTI-^EfflnSßSf-PALVELUS
BEAR MACHINE

Käytämme sitä pyörien suoristamisessa ja asettamisessa.
Runkojen korjausta ja uudelleen sisustusta.

Kaikkea korjaustyötä varten tuokaa autonne meille.

Pollari Food Shop
428 McLeod Avenue Puhelin 100

IRONWOOD, MICH.

OMA LEIPOMO
jossa valmistetaan puhtaasti ja huolellisesti leivoksia

Ensiluokkaista ruokatavaraa vallitsevilla hinnoilla.
Lllkkessämme on myös LIHAKAUPPA, Joten voitte j
tehdä kaikki ruokatavaraostoksenne yhdestä puodista, j

Suomalaiset kauppapalvelijat
OSTOKSET TUODAAN KOTIIN (l

The Rexall Drug Store
Suffolk ja Aurora katujen kulmassa

IRONWOOD MICHIGAN

Kalkkia apteekki-alaan kuuluvaa tavaraa Dä
SUORA KOHTELU AINA

' \ Ml

AUTTAJA TORSTAINA JOULUKUUN 2 P. 1948

SUMMIT SUPER
Service Station
Arnold Salo, haltija

Douglas Blvd. ja U.S.-2
Gasoliiniä, öljyä, rasvausta
ja kaikkea alaamme kuu-

luvaa palvelusta.

SHELL TUOTTEITA
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1 INTANGIBLES J1 DON’T
I SPARKLE

■ Tn the jevotlry field, tohere a
■ gleam, a sparkle or a high■ volinh 80 ojien dietatee
H choice, the intangibles ofjf AT ERI TANARUS, CHARACTER

■ and REPUTATION are
■ your sole proteetion.
m It paye to buy—by rejm-

I tallon.

Range . .

.. Jevvelers
Seamen Building

IRONWOOD,
MICH.

ED OIE
Kuorma* Ja pakasi ajuri

217 S. Curry Street
Puhelin 411

IRONWÖOD, MICH.
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