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veämpää hyljätyksi tulleille ja
murheen murtamille.

Eikö olisi erittäin terveellis-
tä, jos mekin pysähtyisimme
useammin lausuaksemme jon-
kun osanoton sanan työttömil-
le-, kodittomille, köyhille, sär-
kyneillä sydämillä oleville?
Maailma isoaa rakkautta, ym-
märtämystä. Ei se maksa meil-
le mitään dollareissa ja sen-
teissä. Miksi emme osoita
enempää osanottoa lyötyjä ja
varattomia kohtaan? Eivätkö
ne, joiden kanssa Jeesus vietti
enimmän aikansa, olleet juu-
ri sellaisessa asemassa? Eikö
Hän juuri heille useampia
saarnoja esittänyt? Me kuu-
lumme sieluja pelastavaan lai-
tokseen, pyhään kristilliseen
seurakunt aan. On erittäin
helppoa tehdä lähetystyötä si-
jaisen kautta; mutta on vallan
toinen asia pelastaa haaksirik-
koja meidän päivinämme, joi-
den kohtalo on nopeasti muut-
tuilevan seuraelämän- ja ta-
loudellisten kysymysten täh-
den synkkä. Monet ihmiset,
jotka ennen saattoivat kunnon
vaatteissa tulla kirkkoon, eh-
kä ovat nyt kirkossa näyttäy-
tymättä, samoin kuin sunnun-
taikoulussakin; he näet ovat
rahattomiksi, työttömiksi ja
murheen murtamiksi joutu-
neet. Pysähtykäämme vierai-
lemaan heidän luonaan, kuul-
laksemme heidän ikävää tari-
naansa. He haluavat jollekulle
kertoa huolistaan. He haluavat
saada tuntea ymmärtämyksen
lämpöä. Sillä kirkolla, jolla on
vielä Jumalan sana ja sakra-
mentit väärentämättöminä, on
suuri lähetystehtävä ja suuri
velvollisuus täytettävänä näi-
tä kohtaan, jotka kerran oli-
vat sen lapsia. Me silloin löy-
simme ne, kun haimme heiltä
lupausta maksaa seurakunnal-
lisiin ja kirkkokunnallisiin
tarkoituksiin ne ja ne maksut.
Nyt he eivät ole asemassa
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maksamaan. Monet ovat niin
vajonneessa tilassa, että pel-
käävät, että he eivät koskaan
rohkene katsettaan nostaa. Py-
sähtykäämme puhuttelemaan
näitä ja järjestämään sen, mi-
tä he tarvitsevat, voidakseen
jälleenolla läsnä sananviljely-
tilaisuuksis s a m m e. Mehän
olemme sielujen voittamisen
työssä, joka on suurinta työtä
maailmassa; työtä, joka vaatii
suuria sydämiä, sydämiä, jot-
ka ylitsevuotavat rakkaudesta,
uhrautuvaisuudesta ja kärsi-
vällisyydestä, juuri näinä päi-
vinä, että tulisivat autetuiksi
ne, jotka aineellisuuskysy-
mysten ja hengellisten kysy-
mysten aallokossa taistelevat.
Sosiaalinen pulmamme nyky-
aikana on suuri. Auttakaam-
me missä suinkin on meillä ti-
laisuus. Me olemme veljiemme
vartijat. Ei yksikään ihmispo-
loinen ole toivoa vailla, vaikka
kohta hän voisikin olla kuin
mikäkin roskaheinä yleiskan-
san silmissä. Annettakoonpa
hänen vain tulla kuolevan Pe-
lastajan rakkauden vaikutuk-
sen alaiseksi ja käsittää Lu-
nastajansa veren arvon, silloin
hänestä tulee vielä mitä kau-
nein kukkanen Herransa tar-
haan. Milloin me pysähdym-
me kiireellisistä touhuistam-
me auttaaksemme jotakuta

matkallaan iäi-
syyteen, että se saapuisi Isän
kotiin? Tuo mukanasi juma-
lanpalvelukseen joitakin mi-
hinkään seurakuntaan kuulu-
mattomia ihmisiä. Esitä sellai-
sia pastorillesi. Saavu heidän
kanssaan aikaisten rippikou-
lutunneille. Osoita mielenkiin-
toa lähimmäisesi sielun hyvin-
vointiin. Jeesus pysähtyi, kiin-
tyi sinuun ja minuun; emmekö
mekin pysähdy saattaaksem-i
me edes yhden syntisen evan-
keliumin vaikutuksen alaisek-
si? Tehkäämme se jo tänään.

P.L.B. (Luth. Witness-
lehdestä.)

Uudistakaa tilauksenne!

Entä, mitäs sen periaattees-
ta? No, minä voin selittää sen
teille. Ihmisellä on kaksipuoli-
nen elämä. Hän kävelee, hän
syö, hän tahtoo. Tämä muo-
dostaa hänen tietoisen elä-
mänsä. Anna hänelle unipilleri
niin hän nukkuu; pistä häntä
neulalla, leikkaa häntä, ei hän
liikahda. Eikö hänessä ole elä-
mää? On, sillä veri kulkee, rin-
ta nousee ja laskee, ruoka vat-
sassa muuttuu elimistön vah-
vistukseksi ja hiljalleen kai-
ken aikaa tämä ihmeellinen
tehdaslaitos rakentelee lihaa,
verta ja luuta. Tämä on hänen
tiedoton elämänsä.

Mitä vaikutusta nyt uskolla
on tähän salattuun tiedotto-
muudessa tapahtuvaan veren
ja elämän kehittäjään? Murhe
kun täyttää mielen, kyyneleet
vuotavat silmistä. Miksi? Pel-
ko täyttää mielen ja kasvot
kalpenevat. Miksi? Jännitys
täyttää mielen ja sydämen ty-
kytys kohoaa aina seitsemästä-
kymmenestäviidestä lyönnistä
aina sat aan-neljäänkymme-
neerikin minuutissa. Miksi?
Kauhu valtaa mielen ja hiki-
huokoset tulvivat ulos suuria
pisaroita hikeä. Miksi? Kysy-
mykseen ei tule onko vaara
todellinen tai ei, kunnes se
vain asianomaisen mielestä
tuntuu todelliselta. Tri Gor-
ham sanoo:

"Jos joku astahtaa huonee-
seensa yöllä ja näkee vahaku-
van miehestä, jolla ;on tasku-
ase kädessään ja hän uskoo,
että kysymyksessä on rosvo,
jolla on murha-aikeet mieles-
sä, aiheutunut pelko (samoin
myös seuraus) on sama kuin
jos joku näkisi todellisen ros-
von * * * se on mielessä olevan
pelon mitta eikä esineessä ole-
van voiman suuruus joka mää-
rittelee, mikä vaikutus tällä
tulee olemaan ruumiiseen. Ky-
symys on siitä 'kuinka suures-
ti olet joutunut pelon valtaan?
eikä siitä, mikä sinua säikäyt-
ti'."

Muistaessamme siis miten
havaittavasti nämä elimellis-
tölliset toiminnat ovat heitet-
tävissä mitä villimpään seka-
sortoon ja epänormaaliseen
toimintaan ja ajatellen, että
meiltä menisi yhdeksänkym-
mentä kymmentuntista vuoro-
kautta, laskien sata minuutis-
sa, lukea solut yhdessä veri-
pisarassa, ja yrittää, jos mah-
dollista, sitten arvioida se huu-
diton solujen määrä ruumiis-
samme ja ajatella, että näissä
pikkusissa verisoluissa niiden
eri toiminnoissa lepää ruu-
miimme perusvoima, saamme
jonkinlaisenkuvan elämämme
herkkyydestä, ja, siis siitä,
kuinka vähällä se on häirittä-
vissä, ynnä millaista halpaan-
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nusta energiassamme ja va-
hinkoa terveydellemme voi
koitua pelosta ja vihasta, sekä
liiallisesta jännityksestä ja
jatkuvasta huolehtimisesta, ja
toisaalta kuinka edulliset tu-
lokset voivat olla levollisuu-
desta, luottamuksesta, uskosta
ja toivovasta odotuksesta.

Nyt sen kuulitte; siinä koko
juttu, mikäli paranteluöhjel-
mat ovat kysymyksessä, eikä
tämän käsittämiseen tarvita
paljoäkaan järkeä, ja mitä tä-
hän n.k. ‘kristilliseen tietee-
seen’ tulee, mikäli on puhe sen
teoriasta, se on ikäharmais-
saan; sillä oli jo pitkä, harma-
ja parta Sokrateen päivinä ja
se oli niin vanha Kreikan Ate-
nan ollessa pieni mökkiryhmä,
että sen täytyi jo silloin kaina-
losauvoilla kulkea. Ja mitä tu-
lee tähän naiseen, jokavakuut-
taa saaneensa innoituksen Ju-
malalta julistaa, että se tuli
hänelle jumalallisena ilmoi-
tuksena, se ei ole ainoastaan
joutavuuden huippu, vaan niin
hirveää petosta ja epähurskas-
ta höpötystä, että se panee jo-
kaisen ajattelevan yksilön kat-
selemaan häntä joko tahalli-
sen petoksen levittäjänä, tai
säälittävänä esikuvana tasa-
painonsa menettäneestä järki-
syydestä.
Christian Science uskontona.

Mutta ‘kristillinen tiede’ ei
olisi niin kamalaa, jos se ra-
joittautuisi esiintymään filoso-
fiana ja jonkinlaisenaruumiil-
lisena parantajana, mutta mil-
loin sen hengellisyysvakuutte-
luja tutkitaan, silloin se vasta
paljastaa hirveän ja kauhistut-
tavan luonteensa.

Jos koska on ollut kysymys
“valheturvasta”, sitä juuri on
Christian Science uskontonsa
kannalta. Se on sisältä ja ul-
koa, päältä ja lävitse, täydelli-
sesti ja perinpohjaisesti epä-
kristillistä.

I. Se on epäkristillisiä tees-
kennellyn alkunsa puolesta.
Mrs Eddy vastaanotti aja-

tuksensa henkiseltä paranta-
jalta ja sitten selitti ne Ju-
malan äänenä, joka kuului hä-
nen omaankorvaansa. Hän sa-
noo:

"Vuonna 1866 minä löysin
metafyysillisen parantamisen
tieteen ja nimitin sen Chris-
tian Science-nimellä. Jumala
on armollisesti valmistanut
minua monien vuosien ajalla
tieteellisen henkisen paranta-
misen absoluuttisen periaat-
teen lopullisen ilmoituksen va-
ralta."

Petollisen urikonnon alulle-
panijana mrs Eddy on yksin-
omainen johtajatar, eikä ku-
kaan väitä hänen oikeuttaan
tähän, mutta tieteenä, meta-
fyysillisen parantamisen alal-
la, ei ainutkaan hiven eli kir-
jain-osa siitäkuulu hänelle, ja
sen teennäinen jumalallinen
ilmoitus on paljastettavissa
mitä helpoimmalla näytteellä
huikeaksi petokseksi eli mitä
epäpyhimmäksi vääristelyksi.

Ja nyt näytteen paljastuk-
seen. Näin ei pitäisi miehen
puhella, jollei hän kykene esil-
letuomaan todistuksia sanoil-
leen.

Lokakuussa v. 1862 mrs Ed-
dy joka silloin Oli mrs Patter-
son alistui erään Portlandissa,
Maine’n valtiossa, toimivan
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henkisen parantajan, P. P.
Quimbyn hoitoon.

Oman allekirjoituksensa
vahvistuksella Portländ Even-
ing Courier-lehdessä lokak. 7
p. 1862, hän kertoo, miten tä-
mä hänet paransi:

“Kolme viikkoa sitten jätin
sairaanhoitajattareni ja sairas-
huoneeni m a t k u s taalkseni
Portlandiin. Usko minun pa-
rantamiseen! oli sammunut
niiden sydämistä, jotka sitä,
mitä hartaimmin pyrkivät to-
teuttamaan. Tässä henkisessä
ja ruumiillisessa lamakaudes-
sani vierailin P. P. Quimbyn
luona, ja vajaassa viikossa sii-
tä ajasta minä nousin kaupun-
gin talon torniin sinne johta-
via rappuja myöten, joita on
sata ja kahdeksankymmentä-
kaksi, ja edistyn parantumi-
sessani aivan loputtomiin. Tä-
mä totuus, jonka hän esittää
vastakohtana sille erheelle, et-
tä aineelle myönnettäsiin tie-
topuolisuutta ja kipu asetettai-
siin asemaan, mihin se ei kos-
kaan ole itseään asettanut, jos
se vastaanotetaan ymmärtä-
västi, vaihtaa systeemin vir-
tailut niiden normaaliseen toi-
mintaan ja tällöin ruumiin
mekaanisuus jatkaa toimin-
taansa häiriöttä. (Siinä on
Christian Science pähkinän-
kuoressa.) Että tämä tiede on
toteen-näytettävissä, käy sel-
väksi niiden potilaitten mielil-
le, jotka ajattelevat heidän pa-
rantumisena kehitystapaa. Se
totuus, jonka hän perustaa po-
tilaaseen itseensä, parantaa se-
kä hänet että hänen ruumiin-
sa, joka nyt on täynnä valoa,
eikä senkauemmin ole sairau-
den otteissa.” (Allekirj.) Mrs.
Mary M. Patterson.”

Nyt huomioikaa, että Quim-
by kuoli vuonna 1866, juuri
samana vuonna siis, jolloinmrs
Eddy vakuutti k e k sineensä
Christian Sciencen.

Mrs Eddy kirjoitti joitain
värssyjä hänestä otsikolla:

“Rivejä tri P. P. Quimbyn
kuoleman johdosta joka pa-
ransi sairaita, kuten Jeesus-
kin töki.”

No, jos Jeesus oli ‘kristillis-
tieteilijä’ niinkuin he väittivät
Hänen olleen, tämä itse asias-
sa tekee P. P. Quimbyn kuta-
kuinkin samallaisöksi, ja vah-
vistaa sen, mitä äriken sanoim-
me. Ja jos Christian Science
on Jeesuksen parantelutavan
uusiutuminen, kuten mrs Ed-
dy ja kaikki Christian Science
opin kannattajat vakuuttavat
sen olevan, silloin hän tässä
oman allekirjoituksensa vah-
vistuksella myöntää, että se
olikin P. P. Quimbyltä, jolta
hän sai koko metafyysillisen
parantamisoppinsa, eikä lain-
kaan siis ilmestyksenä Juma-
lalta.

Nyl hän sanoo Quimbyn
“parantelua ei koskaan pidetty
muuna kuin hypnotisminä”.
Silloin hän kirjoitti: “hän pa-
ransi sairaita niinkuin Jeesus-
kin teki.” Näinä päivinä hän
puhelee hänestä arvoa-alenta-
vasti ja sanoo, että mitä hän
(Quimby) kirjoitti oli vain
‘skriivailua’. Niinäpäivinä hän
puiheli siitä “vakaasta uskotus-
ta tavarasta”, joka hänelle ja
muille jätettiin tämän hyvän
miehen kautta. Nyt hän sanoo
hänen omien ajatustensa ole-
van paljon edellä Quimbyn
ajatuksia. Sitten hän sanoo kä-
velleensä vavisten "siinä, mis-
sä hän (Quimby) oli astellut".

Sellaisen ilmeisen petoksen
ja sellaisen rinnastattoman
ikiittämättömy y d e n jälkeen
useille meistä kävisi vaikeaksi
uskoa mrs Eddyä, vaikka hän
valallisesti väkuuttaisikin pu-
huvansa totta.

Christian Science Journalis-
sa, kesäk. 1887, hän sanoo, et-
tä ennen hänen vierailuaan tri
Quimbyn luo v:na 1862, hän ei
tiennyt mitään tieteellisestä

henkisestä parantelusta.
Boston Post löhdessä, maa-

liskuun 7 p. 1883, hän sanoi:
“Teimme ensimmäisen ko-
keemme henkisen parantelun
alalla vuonna 1853.”

Kirjassaan “Retrospection
and Introspection” (mennei-
syys- ja sisäkatselmulksissa),
sivulla 38, hän sanoo: “Se oli
Massachusettsin valtiossa, hel-
mikuussa, v:na 1866, kun kdk-
sin Tieteen varmasta metafyy-
sillisesta parantamisesta, jon-
ka minä myöhemmin nimitin
Christian Scienoe-nimellä.”

Science and Health, v. 1875
painoksessa, hän sanoo: “Me
ensi kerran kekseimme, että
Tiede, henkisesti käytettynä,
parantaa sairauksia v:na 1864.”

1862; 1853; 1866; 1864; mikä
näistä?

Mutta mitenkä mrs* Eddy
väittää, että hän keksi Chris-
tian Science opin. Kaksi viik-
koa tri Quimbyn kuoleman
jälkeen hän lankesi jäällä ja
loukkasi itsensä.

Omassa elämäkerrassan, siv.
38, hän sanoo:

"Minun tuotapikaa tapahtu-
nut parantumiseni minua koh-
danneen vahingon seurauksis-
ta johtui omenan putoamises-
ta, joka johdatti minut keksi-
mään miten minä itse voin ol-
la terve ja tehdä toisiakin ter-
veiksi."

Tämän parantumisen suh-
teen bostonilaisella Christian
Science MontJhly yhtiöllä on
seuraavaa sanottavana:

“Etevät lääkärit vakuutti-
vat, että vähintäkään toivoa
hänellä ei ollut ja lausuivat
lopputuloksensa, että hän voi-
si elää vain kolme vuorokaut-
ta. Kun apua tai toivoa ei löy-
tynyt maan päältä, hän kohot-
ti sydämensä Jumalan puo-
leen. Kolmantena päivänä,
pyytäen saada raamattunsa,
hän pyysi perheen muita jäse-
niä jättämäänhänen huoneen-
sa. Hänen raamattunsa avau-
tui kertomukseen halvatusta,
Matt. 9:2. Hän näki sen totuu-
den, joka tämän vapautti. Se
pyhä elämä, joka paransi hal-
vatun, palautti hänenkin ter-
veytensä ja hän nousi kipujen-
sa vuoteelta parannettuna ja
vapaana."

Kirjeessä, jonka hän kirjoit-
ti v:na 1871 mr W. W. Wright-
ille, hän sanoo: “Tri Cushing,
tästä kaupungista, vakuutti
loukkaantum i s en i parantu-
mattomaksi ja piti ett’en kol-
mea vuorokautta eläisi sen
vuoksi.”

Mitään huomiota lainaamat-
ta sille seikalle, että tri Alvin
M. Curihing, häntä hoitanut
lääkäri, valallisesti vakuuttaa,
että hän ei korikaan pitänyt tä-
män potilaansa tilaa hengen-
vaarallisena, eikä koskaan sitä
sellaisöksi väittänytkään ja et-
tä hänen kirjansa osoittavat,
että hän kävi k.o. potilaana
luona useita kertoja elokuun
ajalla,*antaen hänelle lääkkei-
tä, mrs Eddy näyttää unhoitta-
neen, kun hän myöhemmäisi-
nä vuosinaan vakuutteli: pa-
rantuneensa kivuistaan ja tul-
leensa vapaututetuksi kolman-
tena päivänä, onnettomuuten-
sa tapahduttua helmik. 1 p:nä
—vakuutan, hän näyttää un-
hoittaneensa—että helmikuun
15 p., kaksi viikkoa jälkeen on-
nettomuutensa, hän osoitti
kirjeen mr Julius Dresserille,
osan josta lainaan tähän:

“Lynn, Mass. helmik. 15 p.
1886.

“Mr. Dresser;
“Herra, mukaanliitän joitain

rivejäni suuresti rakastetun
ystävämme muistolle. Jatku-
vasti toivoskelen, että te astah-
taisitte siihen paikkaan, minkä
hän jätti tyhjäksi.

“Kaksi viikkoa sitten lanke-
sin kadun sivukäytävällä ja
löin selkäni jäätikköön, josta
minut korjattiin kuolleeksi
luultuna. Minua hoitanut lää-
käri vakuutti minun ottaneen
viimeisen elämäni askeleen,
mutta kahden päivän kuluttua
nousin vuoteestani ja tulen kä-
velemään, ja siltikin tunnus-
tan, että olen edelleen peljäs-
tynyt. Nyt, ettekö te voi mi-
nua auttaa? Uskon teidän voi-
van. Uskon, että te voisitte
auttaa jotakuta asemassani
olevaa, jos he eivät olisi pan-
neet ymmärrystään aineeseen.
Tätä minä en ole tehnyt ja sil-
tikin minä vähitellen yhä heik-
konen. Kunnioituksella, mrs
Mary M. Patterson.”

(Jatk.)OCIRCLE
CLEANERS

Puh. 2295
Suffolk Street
IRONWOOD

Kaikellalsta vaatteiden
puhdistusta ja prässäystä
Haemme ja tuomme kotiin.

NYBERG-MILLER
Funeral Home

Kysykää naapuriltanne
jotame olemme palvelleet

217 8. Mansfleld

IRONWOOD MICHIGAN

Puhelin 1219

Suomea puhuvaa palvelus-
väkeä. Hammaslääkäri

TRI M. O. SIVULA
Vastapäätä A & P kauppaa
Tannlt: 9—12; I—s; 7—B.
Puh. 937-J Kotia 1759-J

IRONWOOD, MICH.

Mittojen mukaan tehtyjä
MIESTEN PUKUJA

JA PALTTOJA
J. B. Simpsonin räätälöimiä

Tulen kotiinne kutsutta-
essa näyttämään ja mittaa-
maan.

AUGUST PURO
Box 522

IRONWOOD, MICH.
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Erikoishinnat

permanenteille
$3.50 - $4.00 - $5.00

Taattuja “Oi! Waves”
SUOMEA PUHUTAAN!

Gilbert Beauty Shop
McLellan Store Bldg.

IRONVVOOD, MICH.

Burns Chevrolet Cos.
Lowell ja Ayer Sts. Ironwood, Mich.
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BEAR MACHINE
Käytämme sitä pyörien suoristamisessa Ja asettamisessa.

Runkojen korjausta ja uudelleen sisustusta.
Kaikkea korjaustyötä varten tuokaa autonne meille.

OTATTAKAA VALOKUVANNE MEILLÄ!

Antakaa meidän ottaa häävalokuvanne.
Teemme sen valokuvaamoitamme» kirkos-
ta tai kotona. Niittä tulee kaunit muiato
tulevia vuotia varten.

—-Modem Portfail —'

JOSSA HYVÄT VALOKUVAT EIVÄT OLE KALLIITA
(Trier’s apteekin yläkerrasta)

IRONWOOD, MICH. PUHELIN 1775

AUTTAJA TORSTAINA KESÄKUUN 2 P. 1949

MATTSON'S
JEWELRY STORE

Victor Mattson 8e Son
125 E. Ayer St.

IRONWOOD, MICH.
Kellojen Ja taskukellojen

korjausta

KIITOSLAUSE
Lausun sydämelliset kiitokset kaikille, jotka tulitte

niin suurella joukolla minua tervehtimään sairauteni
johdosta toukok. 25 p:n iltana. Kiitos rahalahjasta, jonka
uhrasitte hyväkseni. Kiitos past. J. E. Nopolalle puhees-
taan, Lorraine Backmanille laulusta sekä kestitsijöille,
mrs O. Koskela, mrs J. Koskela, mrs M. Halberg, mrs A.
Liuha. Jumala palkitkoon rakkautenne.

Mrs Minnie Backman
Wakefield, Mich.

Täten surulla ilmoitan, että Jumala meille käsittä-
mättömässä viisaudessaan kutsui ajallisen kuoleman
kautta pois rakkaan mieheni ja lastemme isän

EINO JOHANNES PIETILÄN
Hän sai aivohalvaus-kohtauksen huhtikuun 28 päi-

vänä, minkä seurauksista hän kuoli Toronton General
sairaalassa toukokuun 17 päivänä 1949, ollen kuollessaan
46 v. 9 kk. ja 4 päivän iässä.

Hän oli syntynyt Myrskylän pitäjässä, Uudenmaan
läänissä, Suomessa, elokuun 13 päivänä 1902. Tuli Cana-
daan v. 1930, asettuen asumaan tänne Torontoon, missä
menimme avioliittoon vuonna 1933 ja laitoimme oman
kodin. Tästä avioliitosta syntyi meille kolme lasta, Tuovi,
Olavi ja Kalevi, jotka kanssani syvästi surevat isän ai-
kaista poismenoa.

Vainajalla on Suomessa 5 veljeä, 2 sikoa, 2 tätiä, 3
enoa ja useita serkkuja, y.m. kaukaisempia sukulaisia ja
tuttavia.

Vainaja saatettiin haudan lepoon suuren saattojou-
kon mukana ollessa Mount Pleasant hautausmaahan tääl-
lä Torontossa, toukokuun 20 päivänä 1949.

Olga Pietilä, o.s. Riikonen ja lapset.

“Meillä on Jumala, Jumala, joka auttaa, ja Herra,
Herra, joka kuolemasta vapahtaa.” Ps. 68:21.

“Me riennämme pois. On kiire, Ja vaan On matkus-
tusvaattehet yllä. Käy kulkumme kautta vierahan maan.
Siks valvoa täytyvi 'kyllä, Kun myös vihamiehemme val-
voo.”

Haluamme lausua sydämelliset kiitoksemme pastori ja
mrs Wiskarlle heidän palveluksestaan; kukista, joita niin
runsaasti lähetitte; kantajille hautajaisissa; ja kaikille,
jotka raskaan surumme aikana olitte meille tukena ta-
valla tai toisella. Jumala, rakas Isämme teitä siunatkoon
ja teille rakkautenne palkitoon!

Mrs Olga Pietilä ja lapset.
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