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Koi. 1:16.23; Mt. 28:18.3$

1 S Kolminaisuuden
päivä

2 M Venla
3 T Orvokki
4 K Toivo
5 T Sulevi
6 P Kustaa
7 L Roope

I Tm. 8:6-12; ML 16:24-27
8 S 1. sunn. Kolm. p
9 M Ensio, Ensi

10 T Seppo
II K Impi, Immi
12 T Esko
13 P Raili
14 L Uuras
3 Piet. 1:1-11; Lk. 9:11.62
15 S 2. sunn. Kolm. pt

16 M Salama
17 T Urho

18 K Tapio
19 T Siiri
20 P Into
21 L Ahti
Ef. 2:1.16; Matt. 6:6.13
22 S 3. sunn. Kolm. p.
23 M Aatto, Aatu
Apt. 11:16-2$; Mk. 6:14-26
24 T Johannes Kasi, p.
25 K Ahvo
26 T Rauno
27 P Elvi
28 L Leo
R oom. 14:10-16; ML 7:1-6
29 S 4. sunn. Kolm. p.
30 M Päiviö, Päivikki

Seminaaristamme
Springfieldin jumaluusopillisen seminaarin

suomalaisen osaston kymmenes vuosi pääsi on-
nelliseen loppuunsa kesäkuun 6 p:nä. Tai tarkal-
leen sanoen, kymmenes työvuosi, sillä osasto alo-
tettiin v. 1938, mutta sotavuosina oli toiminnassa
kesät ja talvet, siten suorittaen yhden ylimääräi-
sen vuoden työt. Tänä vuonna pääsivät seminaa-
ristamme täydellisen viisivuotisen kurssin suorit-
taneina kaksi suomalaista oppilasta: Orville E.
Aho, Sebekasta, Minn., ja Erick E. Erickson, Port
Arthurista, Ont., Canada. He vihitään papeiksi
Kansalliskirkkokunnan vuosikokouksen yhtey-
dessä, Ashtabulassa, Ohio, tämän kuun 23 päivä-
nä. Orville Aho on saanut kutsun Fort Williamin
seurakuntapiirin palvelukseen Canadassa ja Erick
Erickson ottaa hoitoonsa Minneapolisin seurakun-
tapiirin Minnesotassa. Saamme siis kuitenkin taas
kaksi uutta työntekijää kirkkokunnallemme, ja
hyvä on sekin, mutta me tarvitsisimme paljon,
paljon useampia. Työmiehien puute Kansallis-
kirkkokunnan keskuudessa on edelleenkin aivan
huutava.
LopsiiaJaUjuhlamms

Kevät, ja koulujen lopettajaiset, ovat aina
kauniita aikoja ja kuuluvat tavallaan yhteen.
Nuorten joukot saavat päästötodistuksiaan ja juh-
livat julhiaan. Heillä on “armas aika ja suvi suloi-
nen” ja vanhempikin nuortuu mieleltään ja sie-
lultaan tällaisina juhla-aikoina. Mutta tämän
vuoden lopettajaisjuhlat olivat meille suomalai-
sille aivan erikoisesta merkityksestä, joten lienee
hyödyksi kertoa niistä enemmän yksityiskohtai-
sesti.

“Baccalaureate Service” pidettiin tämän
kuun 6 p:nä klo 8:00 illalla Trinity Lutheran kir-
kossa. Tuo suuri kirkko oli kokoontunut kansaa

Auttaja torstaina, kesäkuun 19 p. 1947
aivan täyteen ja oli joukossa useita suomalaisia-
kin. Urkujen soidessa, vakavassa, juhlallisessa
kulkueessa, astuivat sisään juhlapuhuja, seminaa-
rimme presidentti, opettajakunta, johtokunta ja
läpipääsevät oppilaat, asettuen kukin heille va-
ratuille paikoilleen. Professori Norman A. Mad-
son, Bethany Collegen jumaluusopillisen osaston
johtaja, piti sitte voimakkaan juhlasaarnan, käyt-
täen tekstinään lausetta: “Valvo itseäsi ja opetus-
tasi, ole siinäkestävä; sillä jos sen teet, olet pelas-
tava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat”. 1
Tim. 4:16. Hän erikoisesti teroitti sitä seikkaa,
että papin kutsumukseen kuuluu sekä puhdas
saarna että puhdas elämä; että molemmat»voidaan
asettaa ja rakentaa yksinomaan Jumalan sanan
pohjalle; ja että tätä kutsumusta seuraa suuri siu-
naus sekä paimenelle että hänen laumalleen. Sii-
nä oli runsaasti evankelista sisältöä kaikille, mut-
ta varsinkin juuri valmistuville papeille, jotka si-
tä vakavina kuuntelivat. Tämän jälkeen lauloi
koulumme mainio kööri, jota seurasi president-
timme johtama “Consecration Service” ja rukous.

Seuraavana aamuna, lauantaina, tämän kuun
7 p:nä klo £:3O alkoi varsinainen lopettajaisjuhla
samassa kirkossa. Taaskin juhlakulkueita, laulua
sekä puhe poispääsevälle luokalle koulumme pre-
sidentiltä. Sitte saivat diplomansa kaksikymmen-
tä-seitsemän nuorta miestä presidenttimme, toh-
tori G. Christian Barthin kädestä. Tämän jälkeen
seurasi toimitus, joka on merkitykseltään varsin
ainutlaatuinen Kansalliskirkkokuntamme histo-
riassa. Sillä nyt ilmoitti seminaarin presidentti,
että Springfieldin Jumaluusopillisen seminaarin
opettajakunta ja johtokunta ovat yksimielisesti
päättäneet antaa jumaluusopin kunniatohtorin
arvon kolmelle Jumalan valtakunnan työssä an-
sioituneelle miehelle, joista ensimmäisenä mai-
nittiin Kansalliskirkkokunnan esimies, pastori
Gustaf Axel Aho. Toiset olivat pastori F. H.
Brunn, Missouri Synodin pappi Rockfordista, 111.,
ja pastori Andrew Daniel, Slovak-Synodin presi-
dentti Detroitista, Mich. Pitämässään lyhyessä
puheessa mainitsi tohtori Barth, että kristillisellä
kirkolla on suuri syy antaa kunnia niille, joille
kunnia tulee, ja juuri siis etupäässä kunnioittaa
luteerilaisen kirkkomme palveluksessa ansioitu-
neita pappeja. Nämä kolme miestä, jotka nyt
tohtoreiksi vihitään, ovat uhranneet koko elä-
mänsä jumalanvaltakunnan työlle. Herra on hei-
dän työtään runsaasti siunannut, niin että he ovat
kohonneet johtaviin asemiin luteerilaisessa kir-
kossamme. Jumaluusopillinen seminaarimme pi-
tää siis kunnia-asianaan antaa tohtorin arvon
näille miehille. Ojentaessaan tohtorin diploo-
maa pastori Aholle, puristi presidentti Barth hä-
nen kättään lausuen: “Tohtori Aho, olen suuresti
iloinen, että minulla on kunnia jumaluusopillisen
seminaarimme opettajakunnan ja johtokunnan
nimessä, antaa teille jumaluusopin tohtorin arvon
(Doctor of Divinity). Jumala teitä runsaasti siu-
natkoon valtakuntansa työssä ja suokoon teille
armonsa, että saisitte nöyränä ja ahkerana toimia
Hänen palveluksessaan vielä monia vuosia.”
Dr. G. A. Aho

Tuskinpa löytyy yhtäkään henkilöä koko
Kansalliskirkkokunnassa, joka ei tohtori Ahoa

¥ s€'■' ' ' ’ r'

Tri G. A. Aho

toiminut kirkko-
kuntamme esimie-
henäkin runsaasti
yli kymm en e n
vuotta, ja kirkko-
kuntamme pappi-
na 26 vuotte. Ja
tuona aikana on
hän kirjoittanut
kirkkokuntam m e
lehtiin ja julkai-
suihin useampia
artikkeleita, kirjoi-
tuksia ja runoja
kuin kukaan muu
henkilö koko kirk-
kokunnassani m e.
Esimerkiksi runoi-

lijana on hän joukkomme ensimmäinen ja tunne-
taan hänen runonsa Missouri Synodinkin keskuu-
dessa, sillä hän on edustettuna mainitun kirkko-
kunnan virsikirjassa.* Lasten lehdessämme ja
juhlajulkaisuissamme on hänen runojaan usein
nähty sekä suomen että englanninkielisinä. Hä-
nen suorasanaiset tuotteensa ovat yhtä runsaat
ja arvokkaat, viimeisin niistä ollen aivan äsken
julkaistu “Pyhän kasteen sakramentti”. Myöskin
kirkkokuntamme vuosikirjaa on hän toimittanut
yli kymmenen vuotta. Miten paljon työtä, aikaa,
tutkimuksia ja ajattelua tuollainen työ on otta-
nut, harva vain kykenee arvostelemaan. Mutta
ennenkaikkea tohtori Aho on vilpitön, sydämelli-
nen evankeliumin saarnaaja ja sellaisena tuntee
hänet jokainen Jumalan armosta elävä uskovai-
nen kirkkokunnassamme. Ja jos tohtori Aholta
kysyisimme, mikä työpuoli hänestä itsestään on
tärkeintä, tulkitsisi hän omilla sanoillaan sen aja-
tuksen, jonka apostoli Paavali tulkitsi lauseella:
“Mutta kaukana olkoon minusta, että kerskaisin
muusta kuin meidän Herramme Jeesuksen Kris-
tuksen rististä, jonka kautta maailma on minulle
ristiinnaulittu, ja minä maailmalle”.

Kun nyt siis suuri, mahtava ja arvokas Mis-
souri Synodi kunnioittaa pientä Kansalliskirkko-
kuntaamme antamalla esimiehellemme tohtorin
arvon, voimme siitä kirkkokuntanakin vilpittö-
mästi iloita. Ja kun sata yksi vuotta vanha Spring-
fieldin seminaari antaa tuon arvonimen, merkit-
see se vieläkin enemmän. Sillä vaikka tällä kou-

lulla on ollut Illinoisin valtion myöntämä lailli-
nen oikeus antaa tuollaisia akateemisia arvoja
melkein koko olemassaolonsa ajan, on se ollut sii-
nä suhteessa erittäin varovainen ja antanut niitä
kaiken kaikkiaan vain pari-kolme kymmentä.
Mutta tämänkin seikan oikein ymmärtäminen voi
olla suureksi rakennukseksi kirkkokuntamme
työssä. Kun siis tästä lähtien meille kaikille tuttu
ja rakas kirkkokuntamme esimies, pastori Aho,
tulee olemaan tohtori Aho, ei se merkitse sitä,
että häntä vähemmän rakastamme, vaan ainoas-
taan sitä, että kunnioitamme häntä entistä enem-
män.

Suomalainen juhlamme

Nyt on jo tullut traditsioniksi pienelle suoma-
laisryhmällemme täällä Springfieldissä kokoon-
tua heti lopettajaisjumalanpalveluksen jälkeen
allekirjoittaneen kotiin suomalaiseen illanviet-
toon. Niinpä tänäkin vuonna. Ja tässä kymmenen-
nessä lopettajaisjuhlassamme oli runsaasti väkeä,
yli kaksikymmentä henkilöä. Suoritimme hengel-
lisen ohjelman, jonka päänumerona oli tohtori
Ahon puhe. Siinä kosketteli hän sattuvasti suo-
malaisen työmme merkitystä ja omalaatuisuutta,
suomenkielen tärkeyttä ja välttämättömyyttä
siinä työssä, sekä varsinkin perinpohjaisen kou-
luutuksen välttämättömyyttä nykyaikaisen papin
tehtävässä. Ja tärkein osa tässä kouluutuksessa on
Jumalan sanan, Raamatun tarkka tunteminen.
Lauloimme useita lauluja, Erick Erickson esitti
soolon mrs Keiton säestyksellä ja allekirjoittanut
omisti muutamia sanoja jäähyväisiksi poislähte-
ville oppilailleen, Orville Aholle ja Erick Erick-
sonille. Hartaushetkemme loppui Orville Ahon
johtamaan rukoukseen.

Mutta illanviettomme ei tähän loppunut. Sitä
jatkui yli puolen yön. Oli näet paljon vieraita ja
siis paljon puhumista. Olimmehan jo paljon pu-
huneetkin illanpitkään, varsinkin virvokkeita
nauttiessamme, mutta ei siitä tahtonut loppua tul-
la. Muuten, virvokkeitamme lisäsi erikoisella
tavallaan mrs Romon lähettämä komea, herkulli-
nen juusto, jonka Keitot olivat tuoneet muka-
naan Bessemeristä. Sekös teki kauppansa. Mrs
Romolle suuri kiitos!
Vieraamme

Kansalliskirkkokuntaamme edusti näissä
kymmenen työvuotemme lopettajaisissa varsin
suuri vierasjoukko. Ohiosta olivat saapuneet toh-
tori Aho ja pojat Jonathan ja Frederick Aho, sekä
mr Einar Beck ja poikansa Einar. Bessemeristä,
Mich., olivat mr ja mrs Emil Kelto ja poikansa
Richard. Superior, Wis., oli edustettuna mr Ar-
nold Rannan kautta. Orville Ahon äiti oli tullut
Sebekasta, Minn., poikansa Owenin kanssa. Wa-
denasta, Minn., oli saapunut Orville Ahon mor-
sian, opettajatar Signe Nikkari. Leaf Lake, Minn.,
oli edustettuna mr ja mrs Russell Lepistön kaut-
ta, jotka olivat häämatkallaan johonkin romantti-
seen paikkaan, ja New York Millsistä, Minn., oli
miss Paavola. Olisipa täällä aina näin paljon
suomalaisia, luulisimme olevamme Suomessa.
Mutta hauskaa on, että edes joskus hyviä vieraita
käy. Kiitos, suuri kiitos käynnistä!
Tulevaisuuteen katsellessa

Mutta nyt ovat vieraat menneet! Ensi viikol-
la alkaa kirkolliskokous ja sinne mennään. Sitte
tulee pian “Bible Camp” Minnesotassa, vähän
myöhemmin toinen Fitchburgissa, Mass., ja pian
sen jälkeen kolmas Pohjois-Michiganissa. Tällä
nuorisotyöllä varmaankin tulee olemaan suuri
merkitys kirkkokuntamme tulevaisuudelle. Teh-
käämme siis kukin voitavamme, että nämä kesä-
leirit onnistuisivat.

Syyskuussa alkaa taas koulu. Uusia suoma-
laisia oppilaita saapunee ehkä viisi tai kuusi,—
ehkäpä useampiakin, sillä kyselyjä ovat tehneet
kahdeksan nuorta miestä. Jumala näyttää meille
armossaan edes pieniä vilahduksia tulevaisuudes-
tamme ja se antaa rohkeutta. Kuljemme siis e-
teenpäin Hänen, neuvossaan ja voimassaan.

Alexander Monto.
o

KUTSU KANSALLISKIRKKOKUNNAN

MIESTEN VELJEYSLIITON KOKOUKSEEN
Ashiabulassa, Ohio, kesäk, 21 p:nä 1947

Kansalliskirkkokunnan miesten Veljeysliiton
yhdeksäs vuosikokous pidetään tänä vuonna kirk-
kokunnan vuosikokouksen yhteydessä. Kaikkia
kirkkokuntamme pappeja sekä miesjäseniä kut-
sutaan täten siihen osaaottamaan, sekä eri seura-
kunnissa toimivia liittoja edustajia lähettämään.
Kukin liitto voi lähettää kaksi edustajaa, vaan jos
ei siihen ole tilaisuutta, pitäisi lähettää valtakirjat
ja kirjeelliset evästykset liiton esimiehelle. Ko-
kouksen ohjelma tulee olemaan osapuilleen seu-
raava:

1. Alkurukous ja laulua.
2. Kokouksen virallinen avaus, sekä valtakirjojen

tarkastus ja edustajien valinta.
3. Liiton esimiehen laatima vuosikertomus.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja.
5. Virkailijoiden valinta erovuorossa olevien ti-

lalle.
6. Keskustelua liiton toiminnasta.
7. Kirkkokunnan esimiehen huomautuksia ja neu-

voja.
8. Kokouksen, lopettaminen laululla ja rukouk-

sella.
Edward Aho, esimies

Alexander Monto, kirjuri

KUTSU EVANKELISLUTERILAISEN KAN-
SALLISKIRKKOKUNNAN 49. VUOSI-

KOKOUKSEEN
Kansalliskirkkokunnan johtokunta täten kut-

suu kirkkokunnan pappeja ja kirkkokunnan seu-
rakuntien valitsemia edustajia kirkkokunnan 49:-
teen vuosikokoukseen Ashtabulaan, Ohioon. Ko-
kous pidetään Ashtabulan Kansallisseurakunnan
kirkossa ja alotetaan juhlajumalanpalveluksella
maanantaina, kesäk. 23 päivänä 1947 klo 9 aamul-
la. Kokousta pidetään kesäk. 23 ja 24 päivinä.

Kokouksen ohjelma on pääpiirteissään seuraava:
1 .Juhlajumalanpalveluksen jälkeen esimies avaa

kokouksen.
2. Tarkastetaan edustajien valtakirjat ja valitaan

edustajat valtakirjoille, joiden mukana ei ole
edustajaa.

3. Valitaan puheenvuorojen merkitsijä.
4. Laaditaan kokouspäivien järjestys ja valitaan

tarpeelliset tilintarkastajat ja komiteat.
5.Luetaan tervehdykset kirkolliskokoukselle ja

esitetään vieraat, jos sellaisia on saapunut.
6. Kirkkokunnan esimies esittää vuosikertomuk-

sen kirkkokunnan työstä kuluneen vuoden
aikana.

7. Kirkollisjohtokunta esittää yleistä kirkkokun-
nan työtä koskevat päätöksensä kirkollisko-
kouksen vahvistettavaksi. Keskustellaan ja
päätetään niissä ilmenevistä asioista.

8. Toisen kokouspäivän aamuna kuullaan esitel-
mä, jonka pitää joku kirkkokunnan papeista.

9. Luetaan kirkkokunnan tilit, kuullaan tilintar-
kastajien lausunto niistä ja valitaan kirkko-
kunnan rahastonhoitaja yhdeksi vuodeksi.

10. Valitaan kirkkokunnan toinen varaesimies.
Virkaa on hoitanut past. M. Wiskari.

11.Kotilähetysjohtokunta selostaa toimintaansa ja
valitaan kotilähetysjohtokunnan jäsenet.

12. Kuullaan selostus pakanalähetykselle tehdyis-
tä uhrauksista ja keskustellaan pakanalähe-
tystyöstä.

13.Esitetään kirjapainoliikkeen vuosikertomus ja
tilit. Keskustellaan painoliikkeen asioista ja
tarpeellisista kirkkokunnan painotuotteista.

14.Kuullaan vanhojen pappien avustuskassan ti-
likertomus, päätetään tileistä ja valitaan ra-
hastonhoitaja. Keskustellaan ja päätetään van-
hojen pappien eläkerahaston kartuttamisesta.

15.Keskustellaan ja päätetään kirkkokunnan jul-
kaisuista ja valitaan Lasten Ystävän ja neljän-
nesvuosi ulkaisujen ja vuosikirjan toimittajat.

16.Kuullaan vuosikertomus seminaarin työstä,
jonka jälkeen keskustellaan ja päätetään se-
minaarityötä koskevista asioista.

17. Keskustellaan pyhäkoulu- ja nuorisotyöstä ja
päätetään esityksistä.

18. Päätetään valtakirjoissa tehdyistä uusista esi-
tyksistä kirkolliskokoukselle.

19. Päätetään seuraavan kirkolliskokouksen pai-
kasta ja tehdään järjestelyjä ensi vuonna vie-
tettävää kirkkokunnan 50-vuotisjuhlaa varten.

20. Kokous lopetetaan. Päättäjäissanoja. Loppu-
rukous.

Jokainen Kansalliskirkkokunnan seurakunta
on oikeutettu lähettämään yhden edustajan jokai-
selta alkavalta sadalta kastetulta jäseneltä. Seu-
rakunnat, joilla ei ole sataa jäsentä, ovat kuitenkin
oikeutetut lähettämään yhden edustajan.

Jos seurakunta on vain valtakirjalla edustet-
tuna, lähettäköön seurakunnan kirjuri valtakirjan
kesäk. 14 päivään mennessä osoitteella: J. E. No-
pola, Drawer 432, Ironwood, Mich. Jos valtakirja
lähetetään jälkeen 14 päivän, on se lähetettävä
osoitteella: 1415 W. 9th Street, Ashtabula, Ohio.

Kirkkokunnan pappien kokous pidetään Ash-
tabulan kirkossa kesäk. 19 p. alkaen klo 1:30 ip. ja
jatkuen seuraavan päivän. Kaikkia kirkkokunnan
pappeja kehoitetaan saapumaan kokoukseen.

Kirkkokunnan Lutherliittojen vuosikokous
pidetään Ashtabulan kirkossa kesäk. 21 päivänä
alkaen klo 9 aam. Avajaissaarnan pitää past. H.
P. Esala. Lähempi selostus kokouksen menosta
löytyy “Lutheran Youthin” kesäkuun numerosta.

Miestenliiton ja naistenliiton vuosikokoukset
pidetään sunnuntaina, 22 päivänä iltapäivällä.
Liittojen puheenjohtajat ja kirjurit ilmoittavat
niistä lähemmin.

Pappiskandidaatit vihitään maanantai-iltana,
kesäk. 23 päivänä.

Hengellisiä juhlia pidetään joka ilta alkaen
19 päivänä. Pyhänä on juhlajumalanpalvelukset
aamulla ja illalla.

Evankelis-Luterilaisen Kansalliskirkon joh-
tokunnan puolesta, G. A. Aho, esimies

J. E. Nopola, sihteeri
o

KANSALLISKIRKKOKUNNAN NAISTEN-
LIITON VUOSIKOKOUS

Kansalliskirkkokunnan naistenliittö tulee pi-
tämään viidennen vuosikokouksen kirkkokun-
tamme vuosikokouksen yhteydessä Ashtabulassa
Ohiossa, kesäk. 21 p. 1947 klo 1:30 ip. Kaikkiakirkkokuntamme naisia, jotka ovat läsnä kirkol-liskokouksessa, kutsutaan täten ottamaan osaamyöskin Naistenliiton vuosikokoukseen.

Kokouksen tarkoituksena on yksinomaan
naisten toiminnan kehittäminen ja virkistäminenkirkkokuntamme keskuudessa. Tulemme siis kes-
kustelemaan työtavoista ja muista esille tulevistaasioista.

Naistenliiton puheenjohtaja ja rahastonhoi-taja antavat myös kertomuksensa liiton viimevuoden toiminnasta.
Mrs A. Monto, puheenjohtaja
Mrs J. E. Nopola, kirjuri
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