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JOULUKSI KOTIIN
Jaakko oli leskiäidin ainoa

poika, joka oli myöskin joutu-
nut rintamalle. Taisteluissa
hän lievästi haavoittui ja jou-
tui makaamaan sairaalaan
useammaksi ku u k audeksi.
Rintamalla ky 1 m ettymisen
seurauksena sai hän myöskin
nivelreumatismin, josta oli
seurauksena sydämen toimin-
nan heikentyminen. Äiti oli
kaukana kotimöjkillä, jonka pi-
ti huolehtia yksin pienestä elä-
mästään. Kirjeet vaihtuivat
usein äidin ja pojan välillä,
joissa ilmeni erittäin sydämel-
linen lapsen ja vanhemman
suhde. Joka kirjeessä Jaakko
pyysi äitiään sairashuoneelle,
että saisi hänet nähdä ennen
kuolemistaan. Sairaalassa hoi-
tajat ja lääkärit ihmettelivät
tämän nuoren sotilaan tyyntä
kärsivällisyy 11 ä. Hänen ei
kuultu koskaan valittavan,
mutta hymyillen hän kiitti
kaikkia saamastaan avusta.
Tämän ihmeellisen tyyneyden
salaisuus oli siinä, että Jaakko
omisti sen sielun rauhan, jota
ei anna tämä maailma. Vapah-
tajalleen oli hän antanut nuo-
ren elämänsä ja siitä onnes-
taan hän usein puheli ja kir-
joitti myöskin äidilleen. Lau-
lajain käynnit sairaalassa oli-
vat Jaakon mielestä ihania
hetkiä. Hänen silmänsä aivan
loistivat kuunnellessa noita
tuttuja lauluja. Pastori muisti
myöskin usein käydä katso-
massa sairastavaa sotilasta.

Tuttavia ei hänellä ollut lä-
hiseutuvilla, jotka olisivat
käyneet hänen luonaan muita
kuin yksi, se oli hänen morsia-
mensa. Oman kodin perusta-
minen oli Jaakollakin kaunii-
na häämöittänyt, mutta sai-
raus oli rajoittanut nämä pyr-
kimykset. Tyytyväisenä oli-
vat nuoret asiansa Jumalan
haltuun heittäneet. Jos Herran
tahto olisi niin, tauti^yoisi pa-
rantua. Joulukuun alkupuolel-

la alkoi Jaakko tulla terveem-
mäksi ja lääkärin lausunnon
mukaan hän pääsisi kotiin
muutaman viikon kuluttua.
Heti hän kiiruhti äidilleen kir-
joittamaan toipumisestaan ja
siitä iloisesta toiveestaan, että
hän uskoo pääsevänsä kotiin
rakkaan äidin luokse jouluksi.
Aivan joulun alus päivinä
Jaakko sai jättää sairashuo-
neen, vaikkapa voimat ei vielä
olleetkaan kovin suuret. Kii-
tollisen liikutettuna hän jätti
hyvästit hoitajille, jotka olivat
auton * ympärillä nuorta soti-
lasta saattamassa.

Rakas pieni koti häämöitti
niin kauniina Jaakon silmissä.
Hän tiesi, että siellä odottaa
lämmin äidin sydän, sillä hän 1
oli tiedoittanut ennemmin ko-
tiin tulopäivästä. Parhaansa
oli äiti pannut kotona valmis-
taakseen pojalleen iloisen vas-
taanoton. Aatto aamuna saa-
pui Jaakko asemalle, jossa oli
häntä vastaan ottamassa naa-
purin isäntä. Parin tunnin ku-
luttua oli kuljettu metsäinen
taival. Hiljaisina putoilivat
mihiutaleet maanpinnalle li-
säten tunnelmaa Jaakon va-
oloisille mietteille. Äiti tähys-
teli usein kotiveräjälle, milloin
sieltä näkyisi liinaharja hevo-
nen tulevan, joka tuo hänen
rakkaan poikansa kotiin. He-
vosen saavuttua näköpiiriin
seisoi pihamaalla vanha äiti
säteilevin silmin ottamassa
vastaan poikaansa. Tapaami-
sen riemu oli sanomattoman
suuri, sillä molempien silmissä
kiilsi ilon kyyneleet. Matkas-
ta väsyneenä asteli Jaakko
juhlaasuun siistittyyn pirttiin,
jossa seissoi pihkan tuoksui-
nen joulukuusi.

Paljon oli kerrottavaa äidil-
lä ja pojalla, mutta keskuste-
lun keskeytti Jaakon väsymys
ja hän hervahti hetkeksi
uneen. Jouluaatto alkoi hä-
märtyä ja äiti herätti Jaakkoa
hiljaisesti ruualle. Ruoka ei
Jaakosta kuitenkaan maistu-

nut, sillä tauti tuntui tarttu-
neen voimakkailla otteillaan
ruumiiseen. Tyyn en ä hän
kuunteli äidin lukemaa joulu-
sanomaa ja yhtyi vienolla ää-
nellään virteen: “Enkeli tai-
vaan lausui näin”. Hetken pe-
rästä hän oikaisi itsensä vuo-
teelle ja otti suureen käteensä
äidin pienen käden. Hän jätti
jäähyväisetrakkaalle äidilleen
kiittäen häntä kaikesta hyvyy-
destään. “Jumalan luona tava-
taan”, lausui hän hiljaisella
kuiskaavalla äänellään. Nuori
käsi herposi eroten äidin kä-
destä ja sairas sulki silmänsä
umpeen.Kiitos sinulle taivaal-
linen Isäni, kun soit minun tul-
la kotiin, jo näen taivaallisen
kotini. Nämä olivat nuoren so-
tilaan viimeiset sanat. Kaihon
ja ilon kyyneleet virtasivat äi-
din ryppyisiltä kasvoilta kat-
sellessa valjua poikansa ruu-
mista, joka pääsi jouluksi sii-
hen kotiin, jossa ei ole kipua
eikä kuolemaa.

J. S.

TYÖ ONNI
Kaikki tunnemme lauseen:

“Laiskuus on paheiden äiti.”
Senkin olemme nähneet, että
joutilaisuus johtaa jatkuvasti
ihmisiä huonoon ajankäyttä-
miseen ja siitä suoranaisiin ri-
koksiin. Siitä huolimatta on
työnkammo edelleen varsin
yleinen. On paljon ihmisiä, jot-
ka pitävät työtä ikävänä ja
vastenmielisenä. Tämä ilmiö
esiintyy jo lapsena. Vastuun-
tuntoisten, koti- jakoulutehtä-
vänsä hyvin suorittavien las-
ten ohella on lapsia, jotka ku-
luttavat aika ns a kaikessa
muussa, mutta ei läksyjen
valmistamisessa.

Aikuisten kesk u u d essa
esiintyy sama ilmiö. Ahkeruu-
della ja huolella ammattiinsa
valmistuvien ja työnsä teke-
vien ihmisten ohella on sellai-
sia, jotka yrittävät niittää il-
man kylvämistä, pyrkien tule-
maan toimeen mahdollisim-
man vähällä työllä.

Vastuuntuntoise 11 e hyvän
kasvatuksen saaneelle ihmi-
selle ei työ ole kirous, vaan
mieluisa toimeentulon ja vie-
hätyksen antaja. Jos työhönsä
kiintynyt ihminen joutuu sii-
tä jostakin syystä eroon, pai-
naa häntä toimettomuus. Aika
kuluu hitaasti ja tunto on le-
voton elämän hukkaan kulu-
misesta. Vakuutus, että “ihmi-
sen elämä on parhainta, kun se
on työtä javaivaa” pohjautuu
kokemukseen ja syvään elä-
män ymmärtämiseen.

Olisi tärkeätä saada jokai-
nen ihminen jo nuorena löytä-
mään kutakin miellyttävän
työn, jonka tekemisellä tekijä
saa itselleen ja perheelleen
toimeentulon sekä hyödyttää
yhteiskuntaa, saaden samalla
elämäänsä sisältöä, joka kar-
koittaa kyllästymisen ja tyh-
jyydentunnon sekä varjelee
laiskuutta seuraavista kiu-
sauksista ja synnin tilaisuuk-
sista.

Aikaisemmin on ollut val-
lalla sellaisiakin harhakäsityk-
siä, että vain eräät työt ovat
katsottu määrätyille henkilöil-
le sopiviksi. On esim. ollut
jyrkkä työnjako henkisen ja
ruumiillisen työn sekä mies-
ten- ja naistentyön välillä. On
saatettu luulla, että ruumiilli-
nen työ ei ole sopivaa sivis-
tyneelle ihmiselle. Toiselta-
puolen on ruumiillisentyönte-
kijäin keskuudessa ollut sel-
laista harhakäsitystä, että työ-
tä on vain ruumiillinen pon-
nistus ja kaikki sitä tekemät-
tömät, myöskin henkisentyön-
tekijät, muka elävät toisten
työstä.

Tällaisten harhakäsitysten
poistuminen on mitä tärkeintä.
Se on tärkeätä jakamattoman
työnkunnioituksen takia, se on
tärkeätä sopuisan yhteiskun-
nallisenmielen perustana ja ai-
van erityisesti se on tärkeätä
sen takia, että kukaan ei työn-
sä laadun vuoksi halveksi sitä,
vaan jokainen tuntee suorit-
tavansa tärkeätä työtä kansa-
na yhteisessä taloudessa ja saa
siitä leivän ohella myöskin si-
säistä tyydytystä.

M. M.

HERRAN PÄIVÄ
Herran päivä on tuleva niin-

kuin varas, ja silloin taivaat
katoavat ryskeellä, ja alkuai-
neet hajoavat kuumuudesta ja
maa ja kaikki, mikä siinä on
tehty palavat. Mutta Hänen
lupauksensa mukaan me odo-
tamme uusia taivaita ja uutta
maata, joissa vanhurskaus
asuu. 2 Piet. 3:10,13.

Tuomiosunnuntai ja alkava
adventtiaika kertoo Herran
saapumisesta, kuinka Hän lap-
sena ilmestyi Betlehemissä, ja
edelleen kohtaa ihmisiä seura-
kunnassaan sanan ja sakra-
menttien välityksellä ja sitten
Hänen toisesta tulemukses-
taan tuokiolle. Alkumerkitys-
sä raamatunkohdassa puhu-
taan viimeisestä päivästä ja ni-
mitetään sitä Herran päiväksi.
Miten sopiva nimitys, sillä on-
han silloin kaikille ilmituleva
kenellä on valta kaiken yli, ei-
kä kukaan voi kysyä kuka on
Herra, Herran on aika ja iäi-
syys. Tuomiopäivä on raja
ajan ja iankaikkisuuden välil-
lä. Ja mihin osaan ihminen on
tässä katoovaisessa ajassa kyp-
synnyt sen osan hän nyt perii
joko täydellisessä ilossa tai
loputtomassa vaivassa.

Herran kunnia ja valittujen
autuus on luomistyön tarkoi-
tus. Viimeinen päivä on osoit-
tava, ettei syntiinlankeemus-
kaan kauheine seurauksineen-
kaan voinut tätä päämäärää
tyhjäksi tehdä. Jumala on luo-
nut sekä näkyväiset että näky-
mättömät. Tuomiopäivänä ka-
toaa näkyväiset taivaat ja
maa, ja näkymätön maailma
tulee kaikille ilmeiseksi. Maa-
ilman kaikkeuden rakenne
julistaa Jumalan kunniaa luo-
mistyössään. Tiede saa selville
yhä suurempia ihmeellisyyk-
siä sekä tässä maapallossa
kuin myös niissä avaruuden

etäisyyksissä, joihin ihmissil-
mä yhä uusimpien laitteiden
kautta on päässyt tunkeutu-
maan.

Vain kaikkivaltias voima ja
viisaus on voinut muodostaa
näin valtavan ja järjestykselli-
sen kaikkeuden. Ja tästä kai-
kesta sanoo Herra, että silloin
taivaat katoavat ryskeellä ja
alkuaineet hajoavat kuumuu-
desta ja maa ja kaikki, mitä
siinä on tehty, palavat. Näin
on siis käyvä tälle näkyväi-
selle maailmalle. (Nykyaikai-
sen tie'teen saavutukset myös
kumoavat ne väitteet, että ai-
ne ja siis maailma on häviä-
mätön. Ihminen jo kykenee
hajoittamaan sen pienimmän
aineen osan .atomin, näin las-
kien irralle käsittämättömän
suuren voiman jakuumuuden,
näin tehden mahdolliseksi sil-
mänräpäyksessä hävittää suu-
renkin kaupungin. On ilmais-
tu sekin mahdollisuus, että nä-
mä kokeilut atomivoiman
kanssa voisivat aiheuttaa maa-
ilmanlaajuisen atomien räjäh-
dyksen. Mutta Jumala ei salli
tämän tapahtua, sillä Hän on
sanansa mukaan säilyttävä
maailman tulen varalle vii-
meiseen päivään asti, jolloin
Hän itse, eikä ihminen, on jär-
kyttävä maan jopataivaankin.
Kun tällainen peljättävä ja
hirmuinen päivä on nopeasti
lähestymässä, niin iankaikki-
suutta varten luodun ihmis-
olennon on tarpeen varteen
ottaa, mikä valtava merkitys
tällä kaikella on jokaisen ih-
misen kohdalle.

Rakkaus pakoitti Jumalan
luomaan ihmisen, luomakun-
nan kruunun, ja asetti hänelle
ihanimman päämäärän, sano-
mattoman riemun ja autuuden
Jumalan iankaikkisessa tai-
vaassa. Kuitenkin ihminen
turmeli tiensä ja tuli sidotuksi
kirouksen kahleilla, vaan Kris-
tuksessa ilmituli Jumalan lu-
paus entistä kirkkaampana,
kun Hän Poikansa kautta lu-
nasti kadotetun maailman va-
pauttaen kuoleman vangit
synneistään, näin palauttaen
rauhan ja yhteyden Jumalan
kanssa.

Synnin jäljet kuitenkin val-
litsevat maailmassa, ja monet
hylkäävät pelastuksensa. Lo-
punajalla jumalattomuus li-
sääntyy ja antikristuksen hen-
ki saa lisää jalansijaa ja
vaino Kristuksen seurakuntaa

1 vastaan kasvaa. Ja jumalatto-

muuden mitan täyttyessä lan-
kee Herran päivä kuin paula
kaiken lihan ylitse, kauhuksi
Kristuksen vihollisille, vaän
autuudeksi niille, jotka Hä-
nen ilmestystään rakastavat.
Tulee hetki, jolloin kaikki,
jotka haudoissa ovat, kuulevat
Jumalan Pojan äänen ja tule-
vat esiin, ne, jotka ovat hyvää
tehneet, elämän ylösnouse-
mukseen, mutta jotka ovat pa-
haa tehneet, tuomion ylösnou-
semukseen. (Joh. 5:28,29). Ne,
jotka pääsevät elämän ylös-
nousemukseen heidän elämän-
sä on jo täällä kätkettyä elä-
mää Herrassa; täällä kirkkau-
dessa ja epäkunniassa, silloin
täydellisessä pyhyydessä ja
autuudessa, täällä taistelussa
lihan turmelusta maailman ja
pimeyden valtoja vastaan,
siellä sitten voitto-riemussa.
Vaan jumalattomia ja teko-
hurskaita, joiden sydämiä ja
elämää ei armo saanut muut-
taa, on kohtaava iankaikkinen
perikato Jumalan kasvoista ja
Hänen voimansa kirkkaudes-
ta.

On raskain vahinko joutua
eroon elämän Herrasta. Kris-
tus joi vihan maljan puoles-
tamme ristillä, vaan armo ei
voi pelastaa sen hylkääjää.
Vain ne, joilla on suoja ja tur-
vapaikka Karitsan haavoissa
ovat todella osallisia Herran
kansan suuresta adventtiodo-
tuksesta, ja saavat ylipaime-
nensa ilmaantuessa iloita ja
riemuita Hänen kirkkauten-
sa edessä. Silloin on Jumala
luova uudet taivaat ja uuden
maan, joissa vanhurskaus
asuu. Silloin on todella uusi
aika koittanut. Silloin ön synti
jakaikki sitä seuraava kurjuus
tuntematon. On vain kirkas,
iäinen autuudenpäivä. Siellä
on oleva täydellisenä nautin-
tona se vanhurskaus rauha ja
ilo, jota uskossa täällä armon-
valtakunnassa omistimme.

25c onnentoivotuksia:
Ironwood, Mich.
Mr ja mrs Antti Antoisa

R. 5 Box 11
Mr Urho Urhollinen

999 Highway St.

50c onnentoivotus:
MR ja MRS VILI VILPITÖN

999 Farmer St.
HOMETOWN, MICH.

Näytteitä jouluonnentoivotuksista

On heitä, jotka opettavat
että Kristus on maan päällä
hallitseva tuhannen vuotta,
josta on monenlaisia käsityk-
siä, joita ei voi raamatulla to-
distaa .Niillä asioilla, joista ei
ole annettu selvää ilmoitusta
ja jotka eivät lähemmin koske
sielujen autuutta. Monet tur-
haan vaivaavat itseään; jopa
usein unohtaen tärkeät ja sel-
vät Raamatun opetukset. Kris-
tus sanoo: Minun kuninkuu-
teni ei ole tästä maailmasta.
(Joh. 18: 37) Antamatta tukea
monille harhaanjohtaville kä-
sityksille, jotka sotivat Kris-
tuksen hengellisen valtakun-
nan luonetta vastaa, meidän
tulee yksinkertaisella uskolla
omistaa an t eeksiantamusta
Kristuksessa ollaksemme näin
alati valmiit Herran tulolle.

Raamatun ennustukset lo-
pun ajoista ovat täyttymässä
ja kaikki ne asiat, jotka ovat
meille hämäriä, saamme jät-
tää Herran haltuun, kunnes ne
ajan täyttyessä aikanaan meil-
le selviää. Kohta saa Herran
kansa vaihtaa tämän kärsi-
mysten maan iäiseen sapatti-
lepoon taivaan kodissa.

Raymond Aho,
Sebeka, Minn.
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Ironwood, Michigan

$l.OO onnentoivotus:

"Teille on syntynyt Vapah-
' taja, joka on Kristus,

Herra.”

I HAUSKAA JOULUA!

Mr ja mrs
MATTI MATTSON

1234 Adam Street
I ADAMVILLE, MINN.

MEILLÄ ON
Remington Portable kirjoituskoneita .$84.50

YVebster’s Collegiate sanakirjoja 6.00

Englantilais-suomalaisia sanakirjoja
(Aino Wuolle) 3.00

Suomalais- englantilais sanakirjoja 3.00

Kultakirjaimia V 2 tuumasta s:teen tuumaan.

Tarttuvat pysyvästi mihin kovan pohjaan

tahansa. Tiedustelkaa lähemmin.

Pumpulisia pyyhkeitä, 5 Ib. laatikko 1.50
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JOULUKORTTEJA
allaolevalla lomakkeella.

pakettia suomenkielisiä joulukorttia, 15 paketis-

sa, hinta $l.OO

laatikkoa englanninkielisiä joulukortteja, 12

laatikossa, hinta $.60.

laatikkoa englanninkielisiä joulukortteja. 21

korttia laatikossa, hinta $l.OO.

laatikkoa Plastic joulukortteja. 16 korttia laati-

kossa, hinta $1.25.
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AUTTAJA TORSTAINA MARRASKUUN 30 P. 1950

Siirtolaiset huom!
Omaisien osotteet ja papinkirjat
hankitaan. Perintöasiat hoide-
taan. Autetaan viisumien saan-
nissa Ja hankitaan asuntoja
Suomessa.

JUHO SALOKANNEL
Hämeentie 36 B, 36. Puh. 72753

Helsinki, Suomi
5-51

Syvällä surulla ja kaipauksella ilmoitan, että rakas
poikani,

MATTI EDWARD DAHLSTEN
kuoli kotonaan Finlaysonissa, Minnesotassa, marraskuun
4 p. 1950 sydänhalvaukseen. Hän oli kuollessaan 46 v., 3
kk. ja 14 p. ikäinen. Hän oli syntynyt Finlaysonissa,
Minnesotassa helmikuun 21 p. 1904 ja asui kotonaan koko
elämän ajan. Hänet haudattiin marraskuun 9 p. Kansal-
lisseurakunnan kirkosta, jossa muistopuheen piti pastori

Ericsson. Häntä lähinnä kaipaamaan jäin minä, hänen
äitinsä, mrs Maria Dahlsten; 2 veljeä: Emil ja Einar ja
4 sisarta: Esther, Aili, Irene ja Sylvia, ynnä paljon muita
sukulaisia tässä maassa ja Suomessa.

Täällä on sota, kilvoitus, vaiva jatyö.
Vaan siellä on päiväksi muuttunut yö.
Kun katsella saat Karitsan kirkkaita kasvoja
Ja iäti veisata Hänelle kiitosta.

Äitisi, veljet ja sisaret.
Sydämellisesti tahdomme kiittää kaikkia, jotka ovat

raskaaseen suruumme osaa ottaneet tavalla tai toisella.
Samat.

SUOMENKIELINEN RAAMATTU
$3.00

Suurta kokoa suomenkielinen »

UUSI TESTAMENTTI
$3.00
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Auttaja, Ironwood. Mich.
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Muikana seuraa $ , joka on maksu joulu-
onnentoivotuksista, (kuten alla on merkitty.
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Onnentoivotukset ja jouluilmoitukset tulee olla pai-
nossamme marraskuun 30 päivään mennessä.
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