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Pappien velvollisuus on kirjoittaa Auttajaan
uskonnollisen kirjoituksen vuorollaan. Pitäkää
huoli, että kirjoitus saapuu painoon aikanaan.
Aho, G. A kesäk. 26
Aho, G. I heinäk. 3

Kirjoitusten pitää olla täällä merkittynä päivä-
nä. Muuten ne eivät ehdi seuraavaa» lehteen.
Lehden lukijat odottavat kirjoituksia kirkkokun-
nan papeilta.

1 K Teemu
2 T Venla
3 P Orvokki
4 L Toivo

Ef. 2:17-22; Joh. 15:10-17
5 S Helluntai

6 M Kustaa, Kyösti
7 T Roope
8 K Salomo
9 T Ensio, Ensi

10 P Seppo
11 L Impi, Immi
1 Joh. 3:1-9; Joh. 15:1-9
12 S Kolminaisuuden p.

13 MRaili
14 T Uuras
15 K Vieno
16 T Salama

17 P Urho
18 L Tapio

Room. 1:16, 17; Lk. 12:13-21
19 S 1 Kolm. p. J. sunn.

20 M Into
21 T Ahti
22 K Kielo
23 T Aatto, Aatu
Ap.t. 17:22-31; Luuk. 1:5-17
24 P Juhannus, Joh. K. p.

25 L Ahvo

Room. 1:18-25; Luuk. 14:25-35
26 S 2 Kolm. p. J. sunn.

27 M Elvi
28 T Leo
29 K Pietari, Paavali
30 T Päiviö, Päivikki

KUTSU EVANKELIS-LUTERILAISEN KAN-
SALLISKIRKKOKUNNAN 51. VUOSI-
KOKOUKSEEN

Evankelis-Luterilaisen Kansalliskirkkokunnan
johtokunta täten kutsuu kirkkokunnan seurakun-
tien valitsemia edustajia ja kirkkokunnan pappeja
kirkkokunnan 51. vuosikokoukseen, joka pidetään
Elyssä, Minn., kesäk. 27. ja 28. pp. 1949. Kokous
alotetaan ensimmäisen kokouspäivän aamuna klo
9 Elyn seurakunnan järjestämässä kokoushuonees-
sa.

Kokouksen ohjelma on pääpiirteissään seuraa-
va:

1. Kokous alotetaan yhteisellä jumalanpalveluk-
sella ensimmäisen kokouspäivän aamuna klo 9.
Saarnan pitää kirkkokunnan esimies, tri G. A.
Aho.

2. Tarkastetaan edustajien valtakirjat ja valitaan
edustajat valtakirjoille, joiden mukana ei ole
edustajia.

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

tarpeelliset tilintarkastajat ja komiteat.
5. Luetaan tervehdykset kirkolliskokoukselle, esi-

tetään kirkolliskokouksen vieraat ja kuullaan
heidän tervehdyksensä.

6. Kirkkokunnan esimies esittää vuosikertomuk-
sensa kirkkokunnan työstä kuluneen toiminta-
vuoden aikana.

7. Kirkollisjohtokunta esittää yleistä kirkkokun-
nan työtä koskevat päätöksensä kirkollisko-
kouksen vahvistettavaksi. Keskustellaan ja
päätetään kirkollisjohtokunnan kokousten pöy-
täkirjoissa ilmenevistä asioista.

8. Toisen kokouspäivän aamuna kuullaan past. A.
L. Mäen esitelmä vanhurskauttamisopista.
Keskustellaan opillisista kysymyksistä varsin-
kin sellaisista, joista on mahdollisesti ilmennyt
erimielisyyttä.

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

10. Keskustellaan ja päätetään kirkkokunnan tulo-
ja menoarviosta sekä tehokkaista keinoista saa-
da tarpeelliset varat kokoon.

11. Valitaan kirkkokunnan sihteeri neljäksi vuo-
deksi. Nykyinen sihteeri on past. J. E. Nopola,
joka ei voi ottaa virkaa vastaan.

12. Pappien eläkerahaston hoitaja tekee selkoa ke-
rääntyneistä varoista sekä eläkerahastoa kos-
kevista asioista.

13. Kuullaan vuosikertomus seminaarin työstä,
keskustellaan ja päätetään seminaaria koske-
vista kysymyksistä.

14. Esitetään kirjapainoliikkeen vuosikertomus ja
tilit. Päätetään painoliikettä koskevista asioista
jakeskustellaan kirkkokunnan painotuotteista.

15. Kotilähetysjohtokunta selostaa kotilähetystyö-
tä ja valitaan kotilähetysjohtokunnan jäsenet.

16. Kuullaan selostus ulkolähetykselle tehdyistä
uhrauksista ja päätetään ulkolähetystä koske-
vista kysymyksistä.
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17. Keskustellaan ja päätetään kirkkokunnan nel-
jännesvuosijulkaisuista ja valitaan niiden toi-
mittajat. Valitaan Children’s Friend lehden ja
kirkkokunnan vuosikirjan toimittajat.

18. Keskustellaan ja päätetään pyhäkoulutyöstä ja
tehokkaista lasten opetustavoista.

19. Päätetään valtakirjoissa'tehdyistä uusista esi-
tyksistä kirkolliskokoukselle.

20. Päätetään seuraavan kirkolliskokouksen pai-
kasta. _

21. Kokous lopetetaan.
Jokainen Kansalliskirkkokuntaan kuuluva

seurakunta on oikeutettu lähettämään kirkollisko-
koukseen yhden edustajan jokaiselta alkavalta sa-
dalta kastetulta jäseneltä. Seurakunnat, joissa ei
ole sataa jäsentä, ovat kuitenkin oikeutetut lähet-
tämään yhden edustajan.

Jos seurakunta aikoo olla vain valtakirjalla
edustettuna, lähettäköön seurakunnan kirjuri val-
takirjan kirkkokunnan sihteerille kesäkuun 22.
päivään mennessä osotteella: J. E. Nopola, Drawer
432, Ironwood, Mich.

Kirkkokunnan pappien kokous pidetään Elys-
sä, Minn., alkaen kesäk. 23. päivänä klo 1:30 ip. ja
jatketaanseuraavan päivän. Lauantaina kesäk. 25.
päivänä pidetään kirkkokunnan Lutherliittojen,
miestenliiton ja naistenliiton vuosikokoukset. Py-
hänä, kesäk. 26. päivänä, pidetään evankeliumijuh-
lat, joissakirkkokunnan papit saarnaavat. Iltahar-
taudet pidetään joka ilta alkaen torstai-iltana, ke-
säk. 23. päivänä.

G. A. Aho, esimies,
J. E. Nopola, sihteeri.

"Nämä ovat kirjoi-
lelut, jotta uskoisit-

Vnp te. että Jeesus on
Kristus, Jumalan

63 jT Poika, ja jotta teillä
V uskon kautta olisi

TT elämä hänen nimes-
i sään." Joh. 20:31.

USKOVAISET JA MAAILMA

Uskovaiset ja maailma ovat kaksi eri joukkoa,
joista edellinen on jälkimmäistä paljon pienempi,
mutta sanomattoman paljon onnellisempi sekä
ajassa että iankaikkisuudessa. On välttämätöntä,
että jokainen on omakohtaisesti selvillä siitä, kum-
paanko joukkoonhän kuuluu. Kolmatta joukkoa ei
ole.

Uskovaisia ovat ne ihmiset, joiden sydämissä
on tapahtunut se armoihme, että he ovat oppineet
tuntemaan Vapahtajansa ja turvaamaan Hänen
ansioonsa. Tämä ei ole mikään syntymähetkenä
saatu perintö, vaan on se jälkeenpäin tapahtunut
asia, jonka on vaikuttanut Pyhä Henki kasteen
kautta niissä, jotka joko eivät ole olleet kastetut
(esim. ennen pakanuudessa eläneet), taikka jotka
ovat hyljänneet kasteen armoliiton. Uskovaisten
olemassaolo on siis juuri Jumalan työ. Maailmalla
taas tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä, jotka elä-
vät epäuskossa ja joiden sydän siis on vielä luon-
nollisessa tilassaan. Näin ollen eroavaisuus usko-
vaisten ja maailman välillä on äärettömän suuri
ja se on tämä: edelliset uskovat Kristukseen, jota
vastoin jälkimmäiseen joukkoon kuuluvat eivät.
Tosin kumpaisellakin joukolla on yhtäläisyyttäkin,
nim. se, että sekä uskovaiset että maailman lapset
ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta
vailla, jataas se, että kaikille heille kuuluu sulana
armolahjana Kristuksen hankkima vanhurskaus.
Mutta se juopa, joka on aina jakanut ja vielä vii-
meisenäkin päivänä jakaa ihmiset kahteen jouk-
koon, on heidän sydäntensä erilainen suhde ris-
tiinnaulittuun Kristukseen. Samoinkuin Jeesuksen
risti Golgatan kummulla eroitti toisistaan nuo kak-
si pahantekijää, joista toinen katumattomana pilk-
kasi Vapahtajaa, mutta joista toinen katuvaisena
turvasi Häneen, samoin vielä nytkin Jeesuksen
ristin luona ihmiset jakautuvat kahteen joukkoon:
toiset vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina, kun
taas toisten ilon ja kerskauksen aiheena on Vapah-
tajansa risti. Tässä on pääeroavaisuus uskovaisten
ja maailman välillä.

On luonnollista, että tästä pääeroavaisuudesta
on seurauksena myöskin muita eroavaisuuksia. Us-
koessansa ristiinnaulittuun Kristukseen on usko-
vaisilla uusi mieli, joka ilolla yhtyy Jumalan la-
kiin. Siksi uskovaiset haluavat vaeltaa Jumalan
käskyjen mukaan ja e|lää Hänelle mieliksi. Siksi
he vihaavat syntiä kaikissa sen eri muodoissa ja
haluavat upottaa vanhaa ihmistä, joka heidän sy-
väksi surukseen tahtoo tehdä heitä hitaiksi Juma-
lan tahdon noudattamisessa. Maailma taas elää
synnin orjuudessa, saatanan ja oman pimeän sydä-
mensä haluja noudatellen, näkemättä, mitä hirvit-
tävää perikatoa kohden se on kulkemassa. Us-
kovaisilla on myöskin todellinen elämän onni, sillä
heidän välinsä ovat selvät Jumalan kanssa väli-
miehen Kristuksen kautta, mikä on omiaan täyttä-
mään heidän sydämensä sillä rauhalla, joka kes-
tää myrskyjenkin raivotessa. Sitäpaitsi heillä on
myöskin vahva turva ajan vaikeuksien keskellä.
Onhan heillä kaikkivaltias Isä, joka voi kaiken
lapsillensa parhaaksi kääntää. Maailma on taasen
kaikesta tästä osaton omasta syystään. Efitä
sitten vielä tulevaisuus haudan tuolla puolella!
Kuinka kauniina, rusohohteisena siintääkään se
uskovaisten silmäin edessä! Millä ihanalla toivolla
täyttäkään se heidän sydämensä! Ja entä sitten,
kun toivo kerran toteutuu uskovaisten saadessa
astua luvatun maan rajojen sisäpuolelle katsele-
maan ja omistamaan sitä, minkä Jumala on niille
valmistanut, jotka Häntä rakastavat. Kun ajatte-
lemme kaiken tämän vastakohtaa, silloin tiedäm-
me, kuinka kammottavan synkkä on maailman tu-

levaisuus. Jumalan sanasta emme löydä pienintä-
kään toivon tähteä sellaisen ihmisen elämän tai-
vaalle asetettavaksi, joka epäuskossa hylkää sen
Herran, joka on hänet sydänverellään lunastanut.
"Joka ei usko, se on jo tuomittu.” Tämä on epäus-
koisen, tämä on maailman osa. Onko se sinun osa-
si?

Samoin kuin uskovaisten ja maailman suhde
Jeesukseen on erilainen, samoin on myöskin näi-
den kahden joukon keskinäinenkin suhde erilai-
nen.

Mikä on maailman suhde uskovaisiin? Sen on
Jeesus lausunut m.m. näillä sanoilla: “Maailma vi-
haa teitä”. Kuinka kauhea suhde: viha! Syyn tähän
vihaan on Jeesus selittänyt näin: “Koska ette ole
maailmasta, vaan minä olen valinnut teidät maail-
masta, sentähden maaiilma vihaa teitä”; ja myöskin
näin: “Kaiken tämän he tekevät teille, koska eivät
tunne häntä, joka on lähettänyt minut”. Jos usko-
vaiset eivät menettelisi Mestarinsa tahdon mukaan
eivätkä haluaisi noudattaa Herransa askeleita suo-
ran totuuden tiellä heillä olisi paljon helpompi
010 maan päällä. Mutta kun he Jumalan armon
avulla koettavat pitää totuudesta kiinni ja joutu-
vat näin taistelemaan syntiä vastaan ja vastusta-
maan täten myöskin maailman lempihaluja ja
-harrastuksia, saavat he osakseen maailman vihan,
joka voi puhjeta esiin eri muodoissa: pilkkana,
väännä syytöksinä, suoranaisena vainoamisena
jne. Tällaiseen asemaan joutuminen ei tosin ole us-
kovaisille vahingoksi, sillä se ajaa heitä turvaa-
maan yksin Herraan ja vieroittaa heidän mieltään
pois maallisista. Siten se pitää heitä myöskin pala-
vampina, jota vastoin ulkonainenrauha on omiaan
veltostuttamaan mieliä. Herran apostolit pitivät
suurena armona sen, että he joutuivatvihattaviksi.
Siitä he iloitsivat, siitä he myöskin kiittivät Juma-
laa. Lisäksi he pitivät sitä sen merkkinä, että kirk-
kauden Henki tlepäsi heidän päällään. Eivät'he
huutaneet kärsimystensä keskellä kostoa vainoojil-
lensä, sillä uskovaisten suhde maailmaan ei ole
koskaan ollut vihan suhde.

Mikä se sitten on? Se on rakkauden suhde. To-
sin uskovaiset eivät rakasta maailman syntimenoa,
vaan kauhistuvat sitä, vieläpä sävyisästi nuhtele-
vat maailmaa siitä, mutta he kuitenkin rakastavat
niitä ihmisiä, jotka vielä pimeydessä elävät. Sääli
täyttää heidän sydämensä, kun he näkevät suurten
•laumojen kulkevan kadotusta kohden, vaikka
Kristus on kaikille avannut taivaan oven. Tämän
säälin vallassa he rukoilevat Jumalaa heidän puo-
lestaan. Heikkoina Herran välikappaleina, he koet-
tavat myöskin ilmoittaa maailmalle, mitä Jeesus
on tehnyt sen puolesta, ja kuinka kurjimmallakin
syntisellä on mahdollisuus ja oikeus päästä taivaa-
seen. Näin uskovaiset suorittavat sitä kallista teh-
tävää, jonka Jeesus on ilmaissut näillä sanoilla:
“Te olette maailman valo.” Kuinka sanomattoman
suurimerkityksellinen onkaan uskovaisten olemas-
saolo maailmalle! Mikä vaikuttaa sen, että usko-
vaiset ovat tällaisessa säälivässä ja toimivassa rak-
kauden suhteessa maailmaan? Kristuksen rakkaus,
joka suuruudellaan pakoittaa kristittyjä tähän. Mi-
tä enemmän Vapahtajan rakkaus saa lämmittää
sydämiämme, sitä valmiimmat ja halukkaammat
olemme tekemään kaikkemme niiden monien lu-
nastettujen hyväksi, jotka eivät vielä tunne Ar-
mahtajaansa.

Kuinka monessa suhteessa suuri ero onkaan
uskovaisten ja maailman välillä! Kumpaanko
joukkoon sinä kuulut?

E. Penttinen.
a

RIKAS MIES
1. Moos. 13. luku.

Abramilla oli paljon omaisuutta. Tutkittava-
namme olevassa luvussa hänestä sanotaan: “Abram
oli hyvin rikas: hänellä oli karjaa, hopeata ja kul-
taa.” Se oli Jumalan siunausta.

Ei ole väärin olla rikas, jos omaisuus on koottu
tahi saatu rehellisesti. Mutta rikkautta on käytet-
tävä Jumalan tahdon mukaisella tavalla. Miten
paljon siunausta •voisikaan sen avulla levittää ym-
pärilleen! Mitä sinä tekisit, jos olisit oikein rikas?

Mutta vaikka rikkaus ei olekaan synti, kuiten-
kin Jumalan sana varoittaa haluamasta sitä. Se sa-
noo, että rakkaus rahaan on kaiken pahan juuri ja
että monet halutessaan sitä ovat eksyneet pois us-
kosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. 1.
Tim. 6:9-10. Jeesuksen opetuksen mukaan rikkaan
on vaikeata tulla Jumalan valtakuntaan. Suuresta
omaisuudesta voi näet hyvin helposti tulla uskon
este. Uskovien joukossa on verrattain vähän huo-
mattavanrikkaita. Jos tunnemme jonkunsellaisen,
muistakaamme rukoilla hänen puolestaan.

Rikkaus voi tuottaa omistajalleen myöskin
monenlaista huolta ja harmia. Sitä Abramkin sai
kokea. Voimme sanoa, että rikkaus eroitti hänet ja
Lootin, joka myöskin oli erittäin varakas, toisis-
taan, kuten vähän myöhemmin näemme.

Mutta Abram ei ollut ainoastaan ulkonaisesti
rikas, vaan hänellä oli myöskin kallisarvoisempaa
omaisuutta. Hän oli uskon mies. Siitä on kerto-
muksessamme kaunis esimerkki. Kun hän palasi
Egyptistä, “hän vaelsi, kulkien levähdyspaikasta
toiseen, Etelämaasta Beeteliin asti, aina siihen
paikkaan, missä hänen majansa oli ensi kerralla
ollut, Beetelin ja Ain välillä, siihen paikkaan, jo-
hon hän ennen oli rakentanut alttarin”. Jokin van-
ha paikka voi vetää ihmistä puoleensa. Sellainen
on esim. lapsuuden koti. Abramille oli Beetel ra-
kas. Siellä hän oli aikaisemmin majaillut, ja siitä
paikasta hänellä oli eräs erikoisen rakas muisto:
Siellä oli ofllut alttari. Siihen paikkaan liittyi näin
jumalanpalvelusmuistoja. Ehkä sinullakin on ra-
kas muisto jostakin vanhasta alttarista. Ehkä ker-
ran sen edessä tunnustauduit kasteesi liittoon. Ta-
hi ehkäpä seisoit sen edessä saamassa siunauksen

avioliitollesi. Myöskin monet ehtoollismuistot voi-
vat liittyä johonkin alttariin. On hyvä palata jos-
kus tuollaiselle muistojen paikalle ja palauttaa
mieleensä, mitä siinä on ehkä kauan sitten saanut
kokea. Kerrotaan, että Beetelissä Abram huusi
avuksi Herran nimeä. Varmaankin se oli siunattu
ja uskoa vahvistava hetki.

Abram oli rikas myöskin rauhan rakkaudesta.
Kun hänen karjanpaimentensa ja Lootin miesten
välillä syntyi riitaa laiduinmaista, hän sanoi tuolle
sukulaiselleen: “Älköön olko riitaa meidän välil-
lämme, minun ja sinun, älköönkä minun paimen-
teni ja sinun paimentesi välillä, sillä olemmehan
veljeksiä. Eikö koko maa ole avoinna edessäsi?
Eroa minusta. Jos sinä menet vasemmalle, niin
minä menen oikealle, tahi jos sinä menet oikealle,
niin minä menen vasemmalle.” Olisihan Abramilla
ollut oikeus lopettaa riita toisinkin, mutta hän oli
rauhan mies. Ajatelkaa, että hän antoi Lootin vali-
ta, ja tyytyi siihen, mikä hänelle jäi. Ja kuulkaam-
me, miten kauniisti hän puhui: “... olemmehan
veljeksiä”. On kuin hän olisi tahtonut sanoa: “Mei-
dän ei suinkaan sovi riidellä, kun me olemme niin
kovin läheisiä toisillemme.” Mitähän, jos maail-
massa olisi paljon tällaista sovittelevaa rauhan
henkeä? Miten toisin monet asiat silloin olisivat-
kaan! Ennen kaikkea uskovien tulee harrastaa rau-
haa keskenään. Heidän tulee muistaa, että he ovat
saman Isän lapsia 'ja 'läheisiä sukulaisia, joita yh-
distää sama usko Jeesukseen. Heidän ei sovi rii-
dellä. Mutta heidän tulee, mikäli heistä riippuu, pi-
tää rauhaa muidenkin kanssa. “Autuaita ovat rau-
hantekijät, sillä heidät on kutsuttava Jumalan lap-
siksi.”

Loot valitsi itselleen runsasvetisen ja ihanan
Jordanin lakeuden. Oliko tämä onnellinen valinta?
Ei, sillä se vei hänet vähitellen Sodoman jumalat-
tomien ihmisten pariin. Siellä hänen hurskas sie-
lunsa vaivautui heidän syntisen elämänsä vuoksi.
2. Pet. 2:7-8.Lisäksi hän joutui siellä menettämään
paljon, kuten myöhemmin näemme. Kun Loot teki
valintansa, varmaankin hän katsoi vain sitä, mitä
hänen silmiensä edessä oli. Olisi aina koetettava
nähdä syvemmälle: olisi kysyttävä, mikä on hen-
gelliselle elämälle hyödyksi. Jeesus on antanut tä-
män opetuksen kehoittaessaan etsimään ensin Ju-
malan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan.

Abram oli rikas myöskin Jumalan antamista
lupauksista. Tässä kertomuksessa on eräs niistä.
Herra kehoitti Abramia katsomaan pohjoiseen,
etelään, itään ja länteen ja lupasi antaa kaiken sen
maan, jonka Abram näki, hänelle ja hänen suvul-
leen, joka oli kasvava niin suureksi, että sen jäsen-
ten lukumäärä olisi verrattavissa maan tomuun.
Mekin saamme elää Jumalan lupauksista ja olla
siten rikkaita. Pietari nimittää niitä kalliiksi ja
mitä suurimmiksi lupauksiksi, ja niitä on paljon.

E. Penttinen.
a

SAARNAMIEHILLE SANOO LUTHER:
Papin täytyy olla sekä soturi että paimen.
On pappeja, jotka eivät luule olevansa oikeita

pappeja, elleivät opeta enempääkuin Kristus opet-
ti... He ovat kunnianhimoisia ihmisiä, jotka soisi-
vat kaikkien kääntävän katseensa heihin ja sano-
van: Se vasta pappi! Sellaiset sai lähettää Atee-
naan, missä ihmiset tahtoivat joka päivä kuulla
uusia. Mutta karttakaa heitä ja pysykää Paavalin
luona, joka ei tahtonut autuuden asiassa tietää
mistään muusta kuin Kristuksesta ja Hänestä ris-
tiinnaulittuna.

Eräälle nuorelle saarnamiehelle Luther sanoi:
Minulta et saa odottaa mitään kiitosta; jos saan
sinua kuulla, on minulla luultavasti jotakin muis-
tuttamista, sillä teitä nuoria saarnamiehiä täytyy
niin kohdella, ettette tulisi ylpeiksi. Mutta sinun
tulee tietää olevasi kutsuttu saarnavirkaan, Kris-
tus tarvitsee sinua olemaan mukana häntä ylistä-
mässä. Tästä pidä kiinni ja anna heidän sitten kiit-
tää tai moittia, kumpaa tahtovat tehdä, se ei koske
sinuun.

Yksinkertaiselle kansalle ei saa puhua syvä-
mietteisin sanoin korkeista ja vaikeista asioista,
sillä se ei voi sellaista käsittää. Kirkkoon tulee pie-
niä lapsia, palvelusväkeä, vanhoja vaimoja ja mie-
hiä, joilla ei ole mitään hyötyä korkeasta opista,
eivätkä he ymmärrä siitä mitään... Täytyy aivan
kaikkein yksinkertaisimmalla tavalla sanoa val-
koinen valkoiseksi ja musta mustaksi, niinkuin
asia on.

Hyvän saarnamiehen ominaisuuksiin kuuluu
se, että hän osaa lopettaa ajoissa.

a

KIRKOLLISKOKOUKSEN HARTAUSHETKET
JA JUMALANPALVELUKSET

Torstaina, kesak. 23 p., klo 7:30 ill. suomenk.
E. Erickson, englannink. E. P. Lampela.

Perjantaina, kesäk. 24 p„ klo 7:30 ill. suomenk.A. E. Kokkonen, englannink. O. E. Aho.
Lauantaina, kesäk. 25 p„ klo 9 aam. Lutherliit-

tojen vuosikokouksen saarna: H. P. Esala.
Lauantaina, kesäk. 25 p., klo 7:30 ill. suomenk.Joku seminaarilaisista. Englk. R. W. Heikkinen.
Sunn.. kesäk. 26 p„ klo 10 ap. Suomenk. J. W.Sippola. Liturgi: E. P .Lampela. Englk. F. J. Pies,liturgi E. E. Erickson.

Klo 2 j.pp. suamk. E. Penttinen—englk. V. Latvala.Klo 7:30 ill. suomk. J E. Nopola—englk. G. I. Aho.Maanantaina, 27 p. klo 9 aam. Ehtoollisjuma-lanpalvelus. Kirkolliskokoussaarna: G. A. Aho.
Rippisaarna: E A. Heino. Liturgi: R. Aho
Maanantaina. 27p. klo 7:30 ill. Suomk. M. Wis-kari, englk. A. L. Mäki.
Tiistaina. 28 p.. klo 7:30 ill. Suomk. J. HirvL

englk. TANARUS. Miettinen.
R. J. L. Aho.
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