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mutta myös pitää meidät täs-
sä uskossa, että olemme sovi-
tetut Jumalan edessä Kristuk-
sen kautta.

Eikö meillä siis todellakin
ole paljon, mistä voimme kiit-
tää Herraa? Vaikka valtio
asettaa yhden päivän vuodes-
sa kiitospäiväksi, muista, ettei
se ole ainoa päivä, jolloinmei-
dän on kiitettävä Herraa. Sa-
moin kuin Herra antaa meille
joka päivä suuria lahjojaan,
samoin on myös meidän kiitet-
tävä ja ylistettävä häntä joka
päivä Daavidin kanssa sanoen:
“Kiitä Herraa, minun sieluni,
ja kaikki, mitä minussa on, hä-
nen pyhää nimeänsä. Kiitä
Herraa, minun sieluni, äläkä
unhota, mitä hyvää hän on si-
nulle tehnyt, Hän, joka antaa
kaikki sinun syntisi anteeksi
ja parantaa kaikki sinun sai-
rautesi, ja lunastaa sinun hen-
kesi tuonelasta ja kruunaa si-
nut armolla ja laupeudella.”
Ps. 103:1-4.

Einar M. Beck.

JUMALAN SANA
Uskonpuhdistuk sen vuosi-

päivää juuri vietettyämme tu-
lee erityisesti mieliimme asia,
jonka voimme ehkä paremmin
tuoda ilmi Lutherin omilla sa-
noilla. Hän sanoi näin: “Mei-
dän sota-aseemme: Jumalan
sana. Jumalan sana on tulikil-
pi, varmempi ja puhtaampi
kultaa, joka on mitään menet-
tämättä tulessa koeteltu, py-
syy 'ja kaikki voittaa. Siis jo-
kainen, joka uskoo Jumalan
sanan, voittaa kaikki jaon aina
turvassa kaikkien onnetto-
muuksien keskellä. Sillä se kil-
pi ei pelkää mitään, ei tuonelan
portteja eikä perkelettä, ei
syntiä eikä kuolemaa; päin-
vastoin pelkäävät tuonelan
portit sanaa.”

Näistä sanoista huomaam-
me, mille pohjalle Luther pe-
rusti työnsä. Hän ei ruvennut
vastustamaan suurta ja mahta-
vaa paavin kirkkoa omalla ne-
rokkuudellaan eikä millään in-
himisellä voimalla. Jos niin
olisi käynyt, ei se varmaan-
kaan olisi onnistunut, sillä
kirkko oli silloin kaikkivaltias
joka paikassa. Se tuomitsi ih-
miset ajalliseen kuolemaan ja
oli tuomitsevinaan iankaikki-
seen kuolemaankin, josei vain
noudattanut sen sääntöjä, toi-
sin sanoen se oli itse antikris-
tus. Kun hän Jumalan sanan
valossa rupesi tutkimaan'tä-
män kirkon oppeja, huomasi
hän, että kirkkoisien lauseet ja
määräykset‘oli pantu ensitilal-
le ja Jumalan sana siirretty
pois sille kuuluvalta paikal-
taan. Tämän takia olikin kirk-
ko vaipunut siihen pimeyden
kuiluun, jossa se oli, ja jossa
paavin kirkko on vielä tänäkin
päivänä.

Kun katsomme Lutherin
elämän työtä ja niitä vaaroja,
joiden läpi hänen täytyi kul-
kea, huomaamme, että hän
käyttikin tätä asetta mitä te-
hokkaimmalla tavalla taiste-
lussa, ja tämä ase olikin sem-
moinen, että se ei pettänyt. Hä-
nelle se oli varma kilpi, puh-
das niinkuin tulessa koeteltu
•kulta, johon uskoen voi kaik-
ki voittaa, itse tuonelan portit-
kin. Jumala on suuressa lau-
peudessaan tätä miestä käyt-
täen tuonut meille jälleen vää-
rentämättömän sanansa, jota
oli jo alettu pimittää kohta
apostolisilta ajoilta lähtien.
Tästä työstä mekin saamme ol-
la erityisesti kiitollisia, sillä
meilläkin on Raamattuun, Ju-
malan sanaan, perustuva oppi,
varma ja pettämätön.

On ikävää mutta samalla
totta, että vaikka kirkko puh-
distettiin, Jumalan sanaa vää-
rennetään ja pimitetään itse
niinsanotussa luterilaisessakin
kirkossa. Jumalan sanaa ei
voida hyväksyä sen joka koh-
dassa, ja kun tämä tapahtuu,
on vaara tarjona, että menete-
tään Raamatun perustotuudet-
kin. Itse emme kykene valitse-
maan, mikä on totta ja mikä
on väärää pyhässä Raamatus-

sa. Jos jonkun opin hylkääm-
me siitä, voimme hyljätä sen-
kin, ettäRaamatussa puhutaan
ja ilmoitetaan meille ensiksi-
kin siitä, että olemme syntisiä,
kadotettuja kaikkivaltiaan Ju-
malan edessä, ja toiseksi, että
siinä meille ilmoitetaan armo,
Jokaon meidän osanamme Jee-
suksen lunastustyössä ja että
saamme aina jatkuvasti sieltä
ammentaa voimaa ja viisautta
ja juosta sinne, kun perkele,
maailma ja oma lihamme kiu-
saa ja yrittää kaataa meitä.
Jos tämän osan menetämme,
silloin olemme menettäneet
kaiken.

Tämä sota-ase, jonka olem-
me saaneet ja jonka voimalla
uskonpuhdistaja taisteli, on
vielä nytkin yhtä tärkeä. Se
on tärkeä ase meidän näkyväs-
sä kirkossamme, ja se on tär-
keä ase meille yksilöinä, sillä
kumpaakin si e lunvihollinen
vaanii, ja heti kun me sanan
hylkäämme, joko kokonaisuu-
tena tai jonkin osan siitä, käy
meidän kirkollemme tai meille
yksilöinä huonosti. Siksi mei-
dän onkin tätä asiaa pidettävä
tärkeänä ja kiitettävä taivaal-
lista Isäämme siitä, että Hän
käytti tätä miestä välikappa-
leena, niin että meillä on taas
jälleen tämä sota-ase käytet-
tävänä, jolla voitamme kaikki
vihollisen hyökkäykset. Juma-
lan sana pysyy iankaikkisesti.

Martin F. L. Kaija.

Tommyn voitto
Evankelista D. L. Moody nä-

ki eräällä Chicagon kadulla
kulkiessaan kahden pikkuty-
tön leikkivänkellarikerrokses-
sa sijaitsevan kapakan edus-
talla. Hän tunsi syvää myötä-
tuntoa näitä pienokaisia koh-
taan. Hän näet ymmärsi hei-
dän olevan kapakoitsijan lap-
sia. Moody meni kapakkaan.

Kapakoitsija luuli, että Moo-
dy halusi juotavaa. “Mitä saisi
olla?” hän kysyi.

“Saanko viedä teidän lap-
senne pyhäkouluun?” kysyi
Moody puolestaan.

Lapseni pyhäkouluun!
Tiedättekö kuka olen? Joka
torstai-ilta 'kokoontuu luonani
vapaa-ajattelijain kerho.

Kekseliäs s i e 1 ujenvoittaja
ymmärsi, ettei hänen vielä tar-
vinnut vetäytyä takaisin. Hän
nojautui baaritiskiin, katsoi
kapakoitsijaa suoraan silmiin
ja uudisti pyyntönsä saada vie-
dä nämä lapset pyhäkouluun.
Lopuksi näytti jo siltä kuin
kapakoitsija olisi taipunut,
mutta hän sanoikin näin:

“Minä myöskin teen teille
ehdotuksen. Jos tulette tänne
torstai-iltana, otatte osaa kes-
kusteluun ja voitatte siinä, sil-
loin saatte viedä lapset pyhä-
kouluun. Mutta jos te häviätte,
he eivät saa teitä seurata.

“Suostun mielelläni”, Moody
vastasi. “Saa vu n varmasti
torstaina.”

Kulkiessaan tämän keskus-
telun jälkeen eteenpäin hän
kohtasi pienen ramman lehti-
myyjäpojan. Hän oli kristitty
poika, joka usein rukoili Moo-
dyn kokouksessa niin palavas-
ti, että ihmiset tulivat sielun-
hätään ja alkoivat kysyä, mi-
ten he pelastuisivat.

“Tommy, tuletko mukaan
torstai-iltana ja autat minua
rukouksessa”, Moody kysyi.
Tommy lupasi.

Torstai-ilta koitti. Tommy ja
Moody menivät kapakkaan, jo-
ka oli täpötäynnä kanssa. Osa
heistä istui oluttynnyreillä,
muutamat b a a ripöydälläkin.
Moodyn ja Tommyn astuessa
sisään kaikki katselivat heitä
uteliaina.

Moody avasi kokouksen sa-
nomalla: “Rakkaat ystävät,
meillä on tapana alkaa yhdes-
säolomme rukouksella. Tom-
my, nouse tuonne tynnyrin
päälle, jotta näkisimme sinut
paremmin ja rukoile!

Tommy nosti kasvonsa, niin-
kuin hänen oli tapana tehdä
aina rukoillessaan, ja alkoi ko-
ko sydämensä lämmöllä ru-
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koilla näiden syntiensä ja pa-
heittensa orjienpuolesta. Kyy-
nelet vuotivat hänen poskil-
laan hänen rukoillessaan Ja
mitä kauemmin hänrukoili, si-
tä suurempaa hätää hän tunsi
näistä miehistä.

Mies toisensa jälkeen lähti
kapakasta. Lopulta ei ollut jäl-
jellä ketään muita kuin kapa-
koitsija itse, Moody jarukoile-
va poika.

Silloin Tommy lopetti ru-
kouksensa.

Nyt saan siis viedä lapset
pyhäkouluun? Moody lausui
voitonvarmana kapakan isän-
nälle.

Kyllä, sovimmehan siitä.
Mutta olipa tämä merkillinen
tapa saavuttaa voitto.

Se on tapa, jolla minä
voittoni saavutan, Moody vas-
tasi.

Läh. M. R.

"HERRAN KUNNIA"
“Sillä Herran kunnia ilmoite-
taan.” Jesaja 40:5.

Pian on ensimmäinen sun-
nuntai adventissa, merkiten
uuden kirkkovuoden alkua ja
tuoden meille adventin, tai
odotusajan, jolloin valmistum-
me Jumalalle mieluisella ta-
valla vastaan ottamaan joulu-
juhlaa.

Mieluinen adventtitapa on
Jumalan kansalla tutkia Van-
han Testamentin profeetallisia
lupauksia tulevasta Messiaas-
ta ja huomata niitten täytty-
mys Jeesuksessa Kristuksessa.
Jesajan kirja on täynnä Mes-
sias-lupauksia, joita voimme
lukea iloksemme ja hyödyk-
semme tänä adventtiaikana.

Yllämainitussa jakeessa Je-
saja lausuu, että kun Messias
tulee, niin “Jumalan kunnia
tulee ilmoitetuksi”. Jumalan
Pojan syntymä Bethlehemin
lapsena, Hänen opetusaikansa,
Hänen ihmeensä, Hänen rak-
kautensa syntisiä kohtaan, Hä-
nen ristinkuolemansa lunas-
tukseksemme, Hänen voitolli-
nen ylösnousemuksensa, Hä-
nen taivaaseen astumisensa,
kaikki ilmaisee Jumalan suur-
ta kunniaa. P. Johannes kir-
joittaa: “Me näimme Hänen
kunniansa, niinkuin ainosyn-
tyisen Pojan kunnian, Isästä
syntyneen, täynnä armoa ja
totuutta”. Suokoon Jumala, et-
tä me myös tänä adventti- ja
jouluaikana näkisimme Her-
ran kunnian, ilmoitetun Jee-
suksessa Kristuksessa maail-
man Vapahtajassa. O Sinä ar-
mollinen Jumala ja Isä, ilah-
duta sydämemme, ei ainoas-
taan tänä kalliina juhla-aika-
na, vaan läpi aikojen vakuu-
tuksella isällisestä rakkaudes-
tasi meitä kohtaan Pojassasi
Jeesuksessa Kristuksessa, ja
auta meitä levittämään tätä
sanomaa kautta maailman.
Amen.

(Suom. Portals of Prayer,
Mrs. M. H.

o-
Chatham, Mich.

Sä pieni lauma, Mi erämaata
käyt kautta vaivojen autuu-
teen.

Täällä maan päällä ikun ol-
laan vielä ja koetetaan toimia
Jumalan valtakunnan eri työ-
haaroissa, niin tulee monta
kertaa mieleen nämäkin virsi-
laulajan sanat. Siiliä kun toimi-
taan, on niin monta mieltä,
kun on päätäkin. Vaan ystävä
hyvä, jos me asiaa katselemme
Hengen valossa ei meille maal-
lisissakaan tule niin suurta eri-
mielisyyttä, että me emme
pääsisi siunattuun sovintoon.
“Jokainen ottakoon ristinsä ja
seuratkoon minua.” Niinhän
on Jeesus meitä kaikkia kutsu-
nut ja keveät on meidän vas-
tuksemme ja ristimme verrat-
tuna siihen, mitä Hän sai kan-
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taa Golgatan mäellä ja miten
hän verta hikosi Getsemanen
yrttitarhaassa sinun, minun ja
koko maailman syntien paina-
mana. Tämä kaikki oli mei*
dän tähtemme. Siis vaikka hän
meni ylös taivaaseen, hän kui-
tenkin on keskellämme sanan-
sa ja sakramenttiensä kautta.
Ja hänen pyhät enkelinsä var-
jelevat ja suojelevat meitä,
että me saamme olla turvat-
tuna siihen asti, kun hän nou-
taa meidät tykönsä taivaaseen,
jossa ei enää ole mitään sora-
ääntä; missä on päästy uskos-
ta näkemiseen, jariemu- ja ilo-
laulu raikuu kaikkien suusta.

Ruokailujuhlamme kuudes
päivä tätä kuuta meni kiitettä-
vän hyvin. Kaunis ilmakin
auttoi sitä. Tuli sievonen sum-
ma rahaa, kun ei ollut mitään
menojakaan, sillä seurakunta-
laiset toivat kaikki tarpeet.
Naistenliittomme on pitänyt
kokouksia, viimeksi 16 päivä-
nä oli mr ja mrs Eino Sturvis-
tillä ja oli myöskin pastorim-
me mukana tilaisuudessa. Hän
piti puheen ja pyyti anteeksi,
kun nimittäin oli metsästyspu-
vussaan, aivan punaiset hou-
sut. Sanoikin leikillään, että
olihan se Johanneskin ennen
vanhaan kamelin karvoissa.
Uusina asioina kokouksessam-
me tällä kertaa oli toivomus
saada kivijalka kirkkoon. Asia
menee seurakuntamme vuosi-
kokoukselle. Uudet ovet on nyt
kirkossamme myös uusi etei-
nen. Kirkko on sisustettu ja
uusi lattia, sinkki ja päällys-
tetyt pöydät salin keittiössä,
kirkossa lattiat vernissattu.
Tällainen taloudellinen toi-
minta on lähtöisin naistemme
kokouksesta. Sillä ei ole meil-
lä tapana pitää usein seura-
kunnan »kokousta. Ei ole kes-
kuudessamme aina puhujia,
että tilaisuutemme jää puoli-
naiseksi. Vaan laulamme ja
järjestämme taloudellisia asi-
oita. Viimeksi päätettiin ke-
vätpuolella järjestää käsityö-
myynti.

Kauniit häät oli kirkossam-
me lauantai-iltana, 12 p., tätä
kuuta. Kynttiläin valossa yh-
distettiin avioliiton siteillä
mieheksi ja vaimoksi mr ja
mrs Yrjö Kallion poika, Bernie
Yrjö Kallio, Chabhamista, ja
mr ja mrs Emil Perkinsin ty-
tär Astoriasta, Oregonin val-
tiosta, Irene Violet Perkins.
Hän on tämän kirjoittajan tyt-
tären tytär. Tilaisuus oli kai-
kin puolin ihana ja järjestys
uudenaik a i n e n kaksoissor-
muksineen ja monin värisine
kukkineen. Pastori A. L. Mäki
toimitti vihkimisen. Valkoista
vaatetta myöten käveli mor-
sian saattajan mukana alttarin
eteen. Lahjoja sai nuoripari,
paljon käytännöllisiä tavaroi-
ta. Jumalan runsasta siunausta
me jäätiin toivomaan Bernille
ja Irenelle.

Mrs Evert Lehto.

New York City, N. Y.
BETANIA EV. LUTH. KAN-
SALLISSEURAKUNNAN
28:lia VUOSIJUHLAA
vietettiin sunnuntaina, 13 pnä
marraskuuta avarassa kirkos-
samme Park Ave. ja 85 katu,
alkaen klo 4:30. Vieraita oli
saapunut läheltä jakaukaa, jo-
pa Kanadasta asti. Pastori Aho
piti rippisaarnan ja vaikutta-
van juhlasaarnan piti past. E.
A. Heino. Hän myöskin avusti
alttaritoimitukse s s a Herran
ehtoollisen jakamisessa.

Kuoro lauloi pastori Ahon
johtamana Teshnerin engl.
kielisen “My Jesus is My
Splendor, My Sun, My Light
Alone”, ja Hendelin “Riemuit-
se tytär Siion”. Kahvitauon ai-
kana alasalissa runsas yleisö
käytti hyväkseen kahvipöydän
antimia voileipineen.

Iltaohjelma jatkui kukkien
koristamassa kappelissa, joka
oli tungokseen asti täynnä juh-
vieraita, joten osa kuunteli oh-
jelmaa viereisessä huoneessa
avatujen ovien kautta.

Mr Andrew Halla esitti oh-
jelman, joka sisälsi pastori
Ahon alku- ja loppurukoukset,
past. Heinon suomen- ja engl.
kieliset puheet. Ihanan piano-
soolon esitti miss Edith Aho.
Seurasi duetto past. jaAndrew
Halla laulaen tuon Merikan-
non kauniin “Oi kiitos sä Luo-
jani armollinen”. Mrs Wilma
Lehto, seurakunnan kyvykäs
runoilija, esitti omantakeisen
vuosijuhlarunon ja uudisti
pyynnöstä ennen lausumansa
“Suomi-matkansa tervehdyk-
sineen runopukeisena”. Mai-
nio esitys!

Kuoro lauloi sitten Hosian-
nan ja engl. kielisen Herran
siunauksen, joka viimemainit-
tu oli hiotun hillitysti ja juh-
lallisesti esitetty.

Pastori luki Quincyn ja
Maynardin seurakuntien on-
nittelukirjeet. JerseyCity Bet-
lehem seurakunnan terveh-
dykset töi kauniin sanoin mrs
Hendrickson ja seurakuntam-
me entisen opettajan pastori
Wiskarin Toronton seurakun-
nan terveiset toi miss Hämäläi-
nen, mainiten vilkkaasti enti-
sistä ajoistaan seurakuntamme
jäsenenä täällä. Past. Heino
lausui oman seurakuntansa
onnittelut Ohiosta. Lopuksi
yhtyi jokainen myöntämään
pastori Ahon loppuhuomau-
tuksen, kun hän kiitti juhla-
puhujaamme, että todella oli
saatu kuulla voimakasta vai-
kuttavaa, ja Herran Hengen
elävöittämää Jumalan sanan
julistajaa. Henkevän antoisat
olivat puheensa. Tervetuloa
toistekin keskuuteemme vie-
raaksi!

Virsien ja lauluesitysten
myötäily oli taitavan musikaa-
lisen miss Elli Hukarin käsis-
sä.

28 siunattua, muistorikasta
vuotta jäi Jumalan työvainiol-

le. Katseemme toivoen ja ru-
koilleen kääntyy uutta työsar-
jaa kohti. Jumala sadon siu-
natkoon!

Ensi torstaina, 17 pnä, on
valtuuston kokous kappelissa
klo 7, iltahartaushetki klo 8,
kuoro harjoitelee klo 9:15.
Perjantaina on hartaushetki
klo 8 Boqotassa Holy Trinity
kirkossa. Sunnuntaina 20 p. ju-
malanpalvelus klo 4:30. Suo-
malainen iltaohjelma jälkeen
engl. kielisen jumalanpalve-
luksen.

Marraskuun 27 pnä advent-
tijuhlat. Hyvää ohjelmaa, kuo-
ro laulaa “Hosiannaa”. Terve-
tuloa kaikkiin tilaisuuksiin ja
yhtykää jäseniksi Betania ko-
din suojiin.

E. B-es.

SISÄINEN TAISTELU
KÄYNNISSÄ FILIPII-
NIELLÄ

Noin 600 käsittävä sissien
joukko on noussut hallitusta
vastaan Filipiinien saarilla,
Batangasin maakunnassa, Ma-
nhan

*

kaupungista etelään.
Taistelut ovat kestäneet jo pa-
ri päivää santarmien ja sissien
kesken. Sissien uskotaan

MUISTOLAUSE
Joseph Ahosen muistolle, joka kuoli 13 vuotta sitten,

marraskuun 23 p.

Ajat menneet eivät palaa
Elettäväks’ uudestaan,

• Mutta vielä mieli halaa
Isän luokse ainiaan.

Mrs Emma Ahonen ja lapset
Hurley, Wis.
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REAL Soup—From CARE—A Treat Abroad
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An event long routine to
American youngsters—takes on
the aspect of a delightful occa-
sion for these smiling Italian
youngsters, and others like them
throughout war-scarred Europe.
It’s a bath with HEAL soap

provided by warm-hearted
Americana by the CARE Soap
Campaign, which extendB
through December 31. For every
two Swan aoap vvrappers aent
to CARE, Boston 1, Masa.,
CARE distributes one free bar
of soap overseas to aid in the
flght against filth and disease.

To date, more than 2800 of the
nation’B leading religious, civic.
social, fraternal. youth and
woman’s groups are participat-
ing, and 600,000 bars of thia
sorely-missed commodity have
been distributed abroad to hos-
pitals, orphanages and other
institutions where it is most
needed.
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JOKO TEILLÄ ON KANSALLIS-
KIRKON 50-VOUTISHISTORIA

Hankkikaa se itsellenne aivan ensi tilassa
Joko asiamieheltä tai painosta

$3.00 POSTIKULUINEEN

Historiassa on mielenkiintoista luke-
mista moneksi syysillaksi, jolloin hyvän
kirjan lukeminen on mitä hauskinta ja

rakentavinta ajanvietettä.
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olevan kommunistien johta-
mia joukkoja, joskin jotkut
ovat sitä mieltä, että joukot
ovat hiljatain pidetyissä vaa-
leissa hävinneen presidentiko-
kelaan Jose Laurelin kannat-
tajia. Siihen olettamukseen
johtaa se seikka, että kysy-
myksessä oleva maakunta on
Laurelin kotiseutu.

Vaaleissa voittanut presi-
dentti Quirino selittää levot-
tomuuden johtuvan sellaisten
ihmisten toimesta, jotka “eivät
halua tunnustaa minun voit-
toani”.

15.000 EPÄILTYÄ ETSITÄÄN
ITÄ-SAKSASSA

Berliinissä ilmestyvä kom-
munistivastainen sanomalehti
Anzeiger selitti eilen, että Ve-
näjän hallitsemassa Itä-Sak-
sassa etsitään noin 15,000 ih-
mistä, joiden nimet ovat kom-
munistien mustassakirjassa
syytettynä trotskilaisuudesta
tai titolaisuudesta. Lehti sa-
noo, että Venäjän salapoliisit
ovat Itä-Saksassa avustamassa
syytetyjen saartamisessa. Ja
sama lehti kirjoittaa, että mil-
joonat ihmiset Itä-Saksassa
elävät NKVD:n kauhun vallas-
sa.
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