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Ryttylä 14. 01.2006
Matti Väisänen

JANNE SAKARI KOSKELAN
VIRKAAN ASETTAMINEN
Oulussa
(Su 15.01.2006)

Kristuksessa rakas veljemme, Janne Koskela ja läsnä
oleva seurakunta, tervehdin teitä tämän sunnuntain
vaihtoehtoisella evankeliumitekstillä, joka on kirjoitettu
Markuksen ensimmäisessä luvussa ja kuluu seuraavasti:
Mutta sitten kun Johannes oli pantu vankeuteen, meni
Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia
ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on
tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa
evankeliumi."(Mk 1: 14–15.)
Sinulla Janne on takanasi teologian maisterin opinnot ja
olet viimeaikoina kysellyt Jumalalta, jolta olet kutsun
hänen valtakuntansa työhön saanut, asemaasi
kirkossamme. Sen seurauksena olemme tänään tässä
alttarilla.

1. Mutta sitten kun Johannes oli pantu vankeuteen,
meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan
evankeliumia (j. 14).
Johannes Kastajan saarna oli sisältänyt kolme kohtaa: 1)
Aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle.
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2) Tehkää parannus ja 3) Johannes oli osoittanut kansalle
Jeesusta ja sanonut: ”Katso, Jumalan Karitsa, joka pois
ottaa maailman synnit.”
Kaiken tämän Johannes sanoi kansan vähäisimmästä
kuningas Herodekseen saakka, sillä seurauksella, että
Herodes panetti Johanneksen vankeuteen ja myöhemmin
mestautti hänet.
Jeesus ei säikkynyt sitä, mitä Johannekselle oli
tapahtunut, vaan jatkoi Johannes Kastajan julistusta
seurauksista välittämättä, laskelmoimatta sitä, mitä siitä
hänelle itselleen seuraisi.
Ja tuloksen me tiedämme: Sen ajan ”kirkolliset” johtajat
suhtautuivat Jeesukseen ja hänen julistukseensa samalla
tavalla kuin maalliset vallanpitäjät Johannes Kastajaan
hetkeä aikaisemmin ja tuomitsivat Jeesuksen
ristiinnaulittavaksi.
Jotain samantapaista, mitä tapahtui Jeesuksen
ensimmäisen tulemisen yhteydessä, on Raamatun mukaan
tapahtuva myös Jeesuksen toisen tulemisen edellä.
Lieneekö se aika jo lähellä, kun vanhassa kristikunnassa
yhteiskunnan vallanpitäjät loittonevat yhä kauemmaksi
kristillisistä arvoista ja kristillisten kirkkojen johtajat
turvautuvat Jumalan sanalla johtamisen sijasta
hallinnollisen pakkovallan käyttöön maailmasta
omaksuttujen näkemystensä läpiviemiseksi kirkossa?
Tästä johtuen Janne Koskelakin joutui hakemaan
pappisvihkimyksensä viikko sitten Ruotsin
lähetyshiippakunnan piispalta Göteborgista. Ja samasta
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syystä suoritamme tänään hänen virkaanasettamisensa
täällä evakossa, vaikka olemme kirkkomme jäseniä ja
haluamme pitäytyä Raamattuun ja sen Luterilaisten
tunnustuskirjojen mukaiseen opettamiseen, kuten
kirkkolakimmekin papeilta edellyttää.

2. "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut
lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi."
2.1. Aika on täyttynyt.
Ensimmäinen viesti, jota Johannes Kastaja ja Jeesus
julistivat, oli tämä: Aika on täyttynyt, ja Jumalan
valtakunta on tullut lähelle.
Jumala oli Danielin 9. luvussa n. 550 vuotta aikaisemmin
ilmoittanut vuoden tarkkuudella ajan, jolloin Jumalan
valtakunta (basileia = kuningaskunta) ja sen hallitsija oli
tuleva.
Jumalan lupaus oli juuri täyttynyt kirjaimellisesti.
Jumalan valtakunta oli tullut Jeesuksessa maanpäälle. Nyt
voitiin päästä sinne myös sisälle.
Jumala on luvannut Sanassaan, että Jeesus tulee myös
toisen kerran aikojen lopulla. Uudessa testamentissa on
runsaasti kohtia, jopa kokonainen kirja tästä asiasta.
Merkit on Raamatussa annettu. Hetkeä tai vuotta ei ole
ilmoitettu, mutta aikakauden voimme tunnistaa Raamatun
mukaan.
Kun Jeesuksen toinen tuleminen on lähellä, silloin jälleen
hengelliset johtajat muuttuvat Jeesuksen ajan fariseusten
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ja kirjanoppineiden tavoin Jumalan valtakunnan
vastustajiksi. Samalla koko yhteiskunta turmeltuu ja
kansa käy jumalattomaksi, koska kirkon julistuksesta on
tullut vain maailman äänen kaiku.
2.2. Tehkää parannus
Toiseksi Johannes Kastaja ja Jeesus julistivat: "Tehkää
parannus!"
Alkukielinen Uusi testamentti käyttää parannuksen
tekemisestä verbiä "metanoeoo". Se merkitsee "mielen
muuttumista” (tai fyysisessä merkityksessä
"täyskäännöstä”, ”takaisinkääntymistä”).
Hepreankielisessä Vanhassa testamentissa profeettojen ja
siis ilmeisesti myös Johanneksen ja Jeesuksen
parannuksesta käyttämä sana oli "suuv". Tämä sana
esiintyy VT:ssa yli 1000 kertaa.
"Suuv"-sanalla on kahtalainen merkitys: Ensiksikin se
merkitsee "kääntyä takaisin", "palata". Toiseksi se
merkitsee "kääntyä pois".
Kun VT:n profeetat, Johannes ja Jeesus saarnasivat
parannusta, kansa kuuli ajatukset: "Kääntykää takaisin"
eli "palatkaa Jumalan puoleen", niin te "käännytte pois
synneistänne". Ajatelkaamme kuinka myönteinen asia
parannus on! Se sisältää käskyn, mutta myös lupauksen.
Johanneksen ja Jeesuksen julistuksen seurauksena
kuulijat tiesivät, että synti ja jumalattomuus on epäuskon
eli Jumalasta luopumisen seurausta ja sen tähden siitä
päästään vain liittymällä takaisin Jumalaan.
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2.3. Uskokaa evankeliumi
Kolmanneksi Johannes ja Jeesus julistivat: "Uskokaa
evankeliumi."
Evankeliumi on hyvä uutinen ensiksikin sitä, että Jeesus,
joka on todellinen Jumala ja ihminen, on kantanut
meidän syntiemme rangaistuksen Golgatalla ja sovittanut
meidät Jumalan kanssa.
Toiseksi evankeliumi, hyvä uutinen merkitsee sitä, että
Jeesus on voittanut Golgatalla ns. turmiovallat. Hän on
lunastanut eli ostanut meidät vapaiksi synnin, kuoleman
ja Perkeleen orjuudesta.
Evankeliumin on sanomaa Jeesuksesta: Se on sanoma
hänen lunastustyöstään, siitä, että Jeesuksen Kristuksen
tähden saatanan ja synnin orjat pääsevät vapauteen. Sellin
salvat on murrettu, ovi on auki. Ja se on sanomaa myös
sovituksesta, siitä, että myös toinen ovi on avoinna.
Jumala on avannut meille oven Jumalan valtakuntaan ja
iankaikkiseen elämään. Kuolema ei sano meille viimeistä
sanaa, vaan sen sanoo Kristus Herra.

Päätös
Veljemme, Janne Koskela, asetamme sinut tänään
virkaan, joka on tien valmistamista Jeesukselle ihmisten
sydämiin täällä Oulussa Timoteus-yhteisön puitteissa. Se
on lain ja evankeliumin julistamista ihmisille
iankaikkiseksi pelastuksesi ja Jumalan lasten ruokkimista
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ja hoitamista niin, että he olisivat valmiita kanssasi
palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen.
Täällä diasporassa muukalaisina kokoontuvat Jumalan
lapset, kohottakaa katseenne rohkeasti rukouksessa
suuren Vapahtajan puoleen. Kantakaa myös pastorianne
ja hänen perhettään päivittäin esirukouksissanne ja
tukekaa häntä kaikin tavoin, niin että hän uskollisesti ja
iloisin mielin voisi toimia Jumalan sanansaattajana
keskellänne, se on: saarnata sanaa ja hoitaa sakramentteja
Kristuksen asetuksen mukaisesti ja niin täyttää sen viran,
johon hänet nyt asetetaan.
Aamen.

