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PYHÄN MARIAN SEURAKUNNAN JUMALANPALVE-

LUSTILAN KÄYTTÖÖN SIUNAAMINEN  

JA  

PASTORI MARTTI VAAHTORANNAN VIRKAAN ASET-

TAMINENJANNE  

Raumalla 

(Su 05.02.2012) 

 

 

1. Jumalanpalvelustilan käyttöön siunaaminen  

 

Rakkaat Jumalan lapset, tämä talo on rakennettu alkujaan rukous-

huoneeksi ja otettu käyttöön v. 1894. Täällä Raumalla eli vuosina 

1855-1929 Ludvig Nordberg niminen mies. Hän oli tämän ruko-

ushuoneen perustajajäseniä. Ludvig Nordberg oli hurskas mies. 

Hän piti veljensä kanssa Raumalla sekatavarakauppaa, jossa myy-

tiin myös Ev. Y:n kustantamia hengellisiä kirjoja. Asiakkaita pal-

vellessaan hän puhui tavallisesti ”yhdestä tarpeellisesta”. Niistä, 

jotka olivat tuohon aikaan Raumalla armosta autuaita, sanottiin: 

”Ne on Nordbergin uskossa.” 

 

Nordberg piti rukoushuoneella hartaushetkiä, joissa hän luki Ju-

malan sanaa, julisti Kristusta ja soitti SK:een lauluja. Hän myös 

suomensi ruotsinkielisiä hartaustekstejä raumalaisille. 

 

Ludvig Nordbergin rukoukset kantavat meitä vielä tänäänkin, kun 

siunaamme tämän tilan jälleen alkuperäiseen käyttöönsä. Tämän 

talon historia tuo mieleeni vahvasta virren 178 ensimmäisen sä-

keistön:    

 

Myös isämme uskoivat ennen  

ja kylvivät leikkasivat.  

Me saarnaamme aikojen mennen  
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kuin isämme saarnasivat.  

On täyttynyt aika sen soi Jumala 

on lähellä Kristuksen valtakunta. 

Siis kääntykää, nöyrtykää parannukseen 

ja suostukaa armahdukseen.  

 

 

2. Martti Vaahtorannan virkaan asettaminen 

 

Yksi  Yks tämän Kynttilänpäivän teksteistä kuuluu seuraavasti:  

 

 Jeesus sanoi heille: "Vielä hetken aikaa valo on teidän 

keskellänne. Kulkekaa niin kauan kuin teillä on valo, ettei pimeys 

saisi teitä valtaansa. Joka kulkee pimeässä, ei tiedä, minne on 

menossa. 36. Niin kauan kuin teillä on valo, uskokaa valoon, jotta 

teistä tulisi valon lapsia." Tämän sanottuaan Jeesus lähti ja pois-

tui heidän näkyvistään. (Jh 12:35-36.) 

 

Kun luin tämän päivän tekstejä Raamatusta, jotenkin omassa si-

simmässäni raumalainen Ludvig Nordberg sai Jerusalemin hurs-

kaan Simeonin paikan ja Martti Vaahtoranta Johannes Kastajan 

paikan, josta tämän päivän VT:n tekstissä ennustettiin.   

 

Kuulemassamme Johanneksen tekstissä Jeesus puhuu valosta tar-

koittaen valolla itseänsä. Vaikka Jeesus ei ole enää meille näky-

vässä muodossa keskellämme, me emme kulje silti pimeässä, sillä 

meillä on Jumalan armonvälineet: sana ja sakramentit. Tänäänkin 

Herra Kristus on niissä meidän keskellämme.  

 

Jeesus sanoo lukemassani tekstissä: ”Niin kauan kuin teillä on 

valo, uskokaa valoon, jotta teistä tulisi valon lapsia.” Tri Martti 

Vaahtoranta, jota usein kutsun leikillisesti Pikku Lutheriksi, asete-

taan tänään tässä kirkossa pyhään virkaan pitämään armonvälinei-

tä ja niiden tuomaa valoa valaisemassa raumalaisille tietä taivaan 

kotiin. 
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Viimeaikoina Suomen kansa on mielestäni vajonnut kansana niin 

syvälle syntiin, ettei se tiedä, mitä sille kuuluu. Ellemme me suo-

malaiset nöyrry parannukseen, meiltä otetaan ehkä armonvälineet 

ja Johannes Kastajat pois.  Sen jälkeen kansamme kulkee pimeäs-

sä eikä tiedä, minne se on menossa – ja tuhoutuu.  

 

Mutta vielä meillä on Kristuksen antamissa armonvälineissä Kris-

tus-valo keskellämme, ja saamme asetta tri Martti Vaahtorannan 

pyhään virkaan pitämään kokotoimisesti Raumalla armonvälineitä 

esillä valaisten näin tietä Isän luo taivaan kotiin. – Iloitkaamme ja 

olkaamme Kolmiyhteiselle Jumalalle siitä kiitolliset!   

  

   Aamen. 

 


