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Ryttylä 26.09.2005 
Matti Väisänen 
 
 

PETRI HILTUSEN  

VIRKAAN ASETTAMINEN 

Kouvolassa  

(Su 02.10.2005) 

 
Tervehdän teitä Kristuksen lunastaman seurakunnan jäsenet ja sinua ystäväni 
pastori Petri Hiltunen perheinesi tämän Mikkelinpäivän Psalmitekstin kahdella 
ensimmäisellä jakeella:  
 
”Herralla on istuimensa taivaissa, ja hänen valtansa alla on kaikki maa. Ylistäkää 
Herraa, te hänen enkelinsä, te voimalliset sankarit, jotka hänen sanansa kuulette ja 
hänen käskynsä täytätte.(Ps 103:19–20.) 
 
Sinulla Petri on perheinesi takana vuosi, jonka aikana olet kysellyt suurelta 
työnantajaltasi, mikä on sinun paikkasi Jumalan elopellolla. Kuluneen kesän aikana 
olet ympäröivän Jumalan kansan kanssa kokenut, että Jumala on antanut siihen 
vastauksen. Sen seurauksena olemme tänään tässä alttarilla.  
 
 

1. Herralla on istuimensa taivaissa, ja hänen valtansa alla on kaikki maa: 
  
Meidän Herramme Jahvee on niin suuri, että me maan matoset emme aina hänen 
teitään ymmärrä.  
 
Tilanne on kirkossamme käsittämätön. Jos pappi pitää kiinni Raamatusta ja 
kirkkomme tunnustuksesta, hän ei saa enää pappisvihkimystä eikä vihittynäkään 
virkaa kirkossamme. Tai jos hän on onnistunut saamaan viran, hän ei voi sitä 
Raamatun ja tunnustuksemme mukaisesti hoitaa. Hän saa tietysti uskoa niin kuin 
tahtoo, sillä sydämen salaisuudet tutkii vain Jumala, mutta hän ei saa julistaa eikä 
toimia niin kuin Raamattu opettaa. Raamatusta ja pappisvirasta on tullut toisensa 
poissulkevat vaihtoehdot kirkossamme.  
 
Tällaisina aikoina Jumalan sanalle uskolliset saavat uutta rohkeutta Jumalan 
suuruudesta. Ei kuitenkaan siksi, että Kaikkivaltias pystyisi lyömään vastustajansa, 
sillä mitä suurta ja yliluonnollista siinä olisi. Juuri niinhän tämän maailman mahtavat 
ja maallistunut kirkkokin tekee, vaan niin että Jumala pystyy voittamaan häviämällä.  
              
 
Jumalan lapset ja Jumalan kansa on saanut todistaa Messiaastaan Kristuksesta 
vihan ja sorron alla aina Abelin ja Abrahamin ajoista, aina Golgatalta ja apostoleista 
lähtien. Meidänkin kirkossamme 1800-luvulla Henrik Renqvist ja Fredrik Gabriel 
Hedberg olivat evankeliumin vuoksi vankilassa. Myös körttiliikkeen johtajat joutuivat 
lähetystyön tähden käräjille.  
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Tätä ristin teologiaa julistaa myös virsikirjan virsi 428: ”Kiitos suuren Kuninkaan, joka 
siunaa kirkkoaan lahjoin lukemattomin, erilasin antimin. – Tässä valtakunnassa ovat 
heikot vahvoja, sairas terveen parantaa, saaja auttaa antajaa. – Elämän saa 
lahjaksi, jos sen annan alttiiksi. Siemen maahan haudataan tähkäpäiksi 
kasvamaan.”  
 
Skandinaviassa, myös Suomessa, aina silloin kun kirkko ja sen johto on ajautunut 
riittävän pitkälle pois Raamatusta, Jumalan sanalle uskolliset työntekijät ja Jumalan 
kansa ovat kokoontuneet kirkkomme seinien ulkopuolella rukoushuoneissa ja 
kodeissa. Elämme jälleen kerran kirkossamme sellaista aikaa.  
 
Tämä aika kutsuu meitä, ei katkeruuteen ja vihaan, vaan parannukseen omista 
synneistämme ja esirukoukseen kirkkomme puolesta. Pyytäkäämme, että Jumala 
antaisi jälleen kirkollemme johtajia, joiden omatunto olisi Jumalan sanaan sidottu ja 
jotka pelkäisivät Jumalaa enemmän kuin ihmisiä. Pyytäkäämme, että Jumala pukisi 
heidät viisaudellaan ja voimallaan ja uudistaisi vielä  kirkkomme.  
 

 
2. Ylistäkää Herraa, te hänen enkelinsä, … jotka hänen sanansa kuulette ja 
hänen käskynsä täytätte. 
 
Enkeli, kreikaksi angelos, tarkoittaa ”sanansaattajaa”. Enkelien tehtävänä on toimia 
Jumalan sanansaattajina ihmisille ja toimittaa hänen tahtoaan. Länsi-Suomen 
rukoilevaiset ovat kutsuneet aina näihin päiviin asti myös pappeja Herran Sebaotin 
enkeleiksi eli hänen sanansaattajikseen. Tässä merkityksessä sinä rakas veli, teol. 
tri Petri Hiltunen, olet myös Herran Sebaotin enkeli.  
 
Jumala on uskonut sinulle sanansa. Olet saavuttanut teologiassa korkeimman 
yliopistollisen oppiarvon. Mielestäni olet Jumalan sanan tohtori myös Martti Lutherin 
asteikolla mitattuna. Hänen mukaansahan oikea Jumalan sanan tohtori on vain se, 
joka osaa erottaa lain ja evankeliumin toisistaan eli Jumalan työt omista töistään. 
Jumala on myös koetellut sinun uskollisuuttasi hänen sanansaattajanaan. 
 

Efesolaiskirjeen 4. luvussa sanotaan, että Jumala on antanut muutamat 
apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, 
tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin 
rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan 
tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, 
ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa 

opintuulissa. (Ef 4:1114.) – Näistä Paavalin sanoista löytyy varmaan Petri-
pastorinkin työn tavoitteet ja ohjelma.  
 
 

Päätös 
 
Täällä diasporassa, muukalaisina kokoontuvat Jumalan lapset, kohottakaa 
katseenne rohkeasti  rukouksessa suuren Vapahtajan puoleen. Kantakaa myös 
pastorianne ja hänen perhettään päivittäin esirukouksissanne ja tukekaa häntä 
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kaikin tavoin, niin että hän uskollisesti ja iloisin mielin voisi toimia Jumalan 
sanansaattajana keskellänne, se on: saarnaa sanaa ja hoitaa sakramentteja 
Kristuksen asetuksen mukaisesti ja niin täyttää sen viran, johon hänet tänään 
asetetaan.  
 
      Amen. 


