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Ryttylä 18.10. 2002 
Matti Väisänen 

SAKARI KORPISEN  
INSTALLAATIO 

Helsingin Ruoholahdessa 
(Su 20.10.2002) 

 
Kristukselle rakas seurakunta! Jeesus sanoo opetuslapsillensa: "Eloa on paljon, mutta 
työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä 
elonkorjuuseensa." (Mt 9:3738.) 
 
Takana on kokonainen vuosi, jonka aikana olemme kyselleet suurelta työnantajaltamme, 
mikä on teol.lis. pastori Sakari Korpisen paikka Jumalan elopellolla. Kuluneen kesän 
aikana olemme kokeneet puolin ja toisin, että Jumala on antanut siihen vastauksen. Sen 
seurauksena olemme tänään tässä alttarilla.  
 
Tämän päivän elopelto: 
 
Millainen on se elopelto, jossa työtä teemme? Siitä seuraavassa lyhyt luonnehdinta.  
 
Hengellistä avoimuutta ja elämän tarkoituksen kyselyä on ajassamme enemmän kuin 
moni luuleekaan. Tosin luomisen ja lunastuksen Jumalan ajatusten tuominen heidän 
tilanteeseensa vaatii paljon muutakin kuin selkeää sanaa sunnuntaisin saarnatuoleista. 
Se vaatii elävää seurakuntaa Jumalan sanassa pysyvine paimenineen ja rukoilevine ja 
toimivine jäsenineen. 
 
Tällaisia seurakuntia on liian harvassa. Tilanne on kirkossamme lähes katastrofaalinen. 
Jos pappi pitää kiinni Raamatusta ja luterilaisesta tunnustuksesta, hän ei saa enää 
pappisvihkimystä eikä vihittynäkään virkaa kirkossamme. Elämme aikaa, jolloin 
Raamatusta ja pappisvirasta on tullut toisensa poissulkevat vaihtoehdot.  
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Raamatusta löytyy osia, jotka eivät kirkolliskokouksen päätösten valossa ole enää 
voimassa. Piispa toisensa jälkeen antaa ymmärtää, että myös Jumalan Raamatussa 
ilmoittamat eettiset elämän ohjeet ovat vanhentuneet eivätkä sovi enää aikamme 
ihmiselle. Enemmistön mielipide on korvannut Jumalan lain. Olemme siirtymässä 
laittomuuden aikaan.  
 
Eikä tässä kaikki! Kirkko, joka hukkaa Jumalan lain, menettää myös kyvyn ymmärtää 
Kristuksen evankeliumia. Se lahkoutuu ja ajautuu vähitellen klassisen kristinuskon 
ulkopuolelle. Sen jälkeen se pystyy auttamaan ihmisiä vain tämänpuoleisissa asioissa, ei 
iankaikkisissa.  
 
Kirkkohistorian tuntijat sanovat, että kristillisen kirkon tilanne on monta kertaa sen 
historian aikana ollut jopa nykyistäkin pahempi. Tuolloin on kuitenkin löytynyt uskollisia 
rukoilijoita, ja Jumala on armahtanut kirkkoaan. Hän on antanut sille työntekijöitä, joiden 
omatunto on ollut Jumalan sanaan sidottu. Jumala on pukenut heidät viisaudellaan ja 
voimallaan ja uudistunut kirkkonsa. Olkoon tämä vielä meidänkin rukouksemme. 
 
2. Pastori Sakari Korpisen työkutsu 
 
Kristillinen seurakunta! Kristillisen kirkon ja monen yksityisen kristityn kokemus on, että 
Jumala sallii luopumuksen aikoina myös oman kansansa joutua sellaiseen heikkouden 
tuntoon, että se luulee kaiken jo menetetyksi. Menneitten aikojen Jumalan pyhien tavoin 
aavistelemme, että syynä tällaiseen Jumalan menettelyyn lienevät nimenomaan hänen 
omansa. Jumalan täytyy ensin riisua kansansa niin, ettei kukaan pääse luulemaan, että 
apu tulee meistä itsestämme. 
 
Jumala on varustanut veljemme Sakari Korpisen rohkealla ja päättäväisellä 
luontovarustuksella, ja Jumalan Henki on sitonut hänen omantuntonsa Raamatun 
sanaan. 
 
Oman syntisyytemme näkeminen ajakoon meidät kaikki sitoutumaan Kristukseen ja 
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hänen sanaansa. Oma vianalaisuutemme ja Kristuksen veriarmo pitäköön meidät nöyrinä, 
niin että olemme valmiit  kilpailemaan toistemme kunnioittamisessa ja huomioon 
ottamisessa, anteeksipyytämisessä ja anteeksiantamisessa. Sillä Jumala on ylpeitä 
vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon (1Pt 5:5). 
 
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 pastori Korpisenkin työn tavoitteet ja ohjelma. 
Paikalla oleva seurakunta liittäköön tänään Sakari Korpisen ja hänen perheensä 
päivittäiseen esirukouslistaansa  ja Jumalan pyhä nimi saa kunnian sen työn kautta, 
johon pastori Korpinen tänään asetetaan.  

 
Aamen. 


