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Ryttylä 29. 09.2007
Matti Väisänen

MARKKU ANTTI SAKARI SUMIALAN
VIRKAAN ASETTAMINEN
Porissa
(Su 30.09.2007)

Kristuksessa rakas veljemme, Markku Sumiala ja läsnä
oleva seurakunta, tervehdin teitä tämän Mikkelin eli enkelien päivän psalmitekstillä, joka on kirjoitettu Psalmin
103 jakeissa 19–22 ja kuuluu seuraavasti:
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. Ylistäkää Herraa, te taivaan joukot, kaikki hänen palvelijansa, jotka hänen tahtonsa täytätte. Ylistäkää Herraa, te hänen luotunsa kaikkialla hänen valtakunnassaan. Ylistä Herraa, minun sieluni! (Ps
103:19–22.)
Sinulla, Markku, on takanasi jo nuorena miehenä suoritetut teologian maisterin opinnot ja vankka kokemus Jumalan valtakunnan työstä ensin opiskelijoiden parissa ja
sitten kirkkomme seurakunnissa täällä läntisessä Suomessa. Kirkkomme viimeaikainen tilanne on ajanut kuitenkin
sinutkin kokeneen veteraanin ja rauhan miehen Raamattu-uskollisuutesi tähden työhön kirkkomme paikallisseurakuntien ulkopuolelle, diasporaan. Sen seurauksena
olemme tänään tässä alttarilla.
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Kuulemamme psalmiteksti puhuu enkeleistä. Enkeli, hepreaksi malaak, kreikaksi angelos merkitsee ”lähettilästä”.
Raamattu käyttää sanaa sekä taivaallisista ylimaalisista
olennoista että ihmislähettiläistä. Enkeleistä puhutaan
Raamatun kaikissa kirjoissa, lukuun ottamatta Ruutin ja
Esterin kirjaa sekä Johanneksen kirjeitä ja Jaakobin kirjettä.
1. Jumalan taivaalliset enkelit
Mitä Raamattu sanoo taivaallisista enkelistä? Taivaan
enkelit ovat Jumalan hallintavallan alaisia henkiolentoja.
Hän on ne luonut. Henkiolentoina enkelit ovat yleensä
meille näkymättömiä. Toisinaan enkeleitä kutsutaan
Raamatussa Jumalan pojiksi. Niiden vaatteet ovat hohtavan valkoiset kuin puhdas lumi. Enkelit ovat synnittömiä
ja kuolemattomia eivätkä sen vuoksi tarvitse avioliittoa
eivätkä suvun jatkamista. Heitä on lukematon joukko.
Enkelit voivat ilmestyä ihmishahmossa. Koska enkelit
ovat läheisessä yhteydessä Jumalaan ja koska ne toimivat
Jumalan palvelijoina, niillä on yli-inhimillinen valta ja
voima. Niillä on myös yli-inhimillistä tietoa ja viisautta,
mutta ne eivät ole kaikkitietäviä.
Enkelit ovat palvelevia henkiä. Ne ovat Jumalan suurlähettiläitä, aina valmiina suorittamaan Jumalan ja Kristuksen heille antamia tehtäviä.
Taivaassa ne suorittavat jumalanpalvelustaan Jumalan
läheisyydessä, hänen näkyvissään. Ne rukoilevat Jumalaa
ja Kristusta ja kunnioittavat Jumalaa ja laulavat hänen
ylistystään.
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Maan päällä enkelit toimivat Jumalan sanansaattajina.
Erityisesti ne ovat mukana kaikissa luomakunnan pelastushistorian käännekohdissa. Mooseksen laki annettiin
enkelien kautta. Enkelit ilmoittivat Johannes Kastajan ja
Jeesuksen syntymän. Jeesuksen pelastustyön yhteydessä
enkelit olivat mukana koko ajan. Enkeliruhtinas Gabriel
ilmoitti Marialle Jeesuksen syntymisestä ihmiseksi Marian välityksellä. Herran enkeli ilmoitti Joosefille unessa
Marian yliluonnollisesta raskaudesta. Jeesuksen syntyessä
enkeli toi paimenille ilosanoman. Enkeli varoitti Joosefia
Herodeksen Jeesus-lapseen kohdistuvista murha-aikeista.
Enkeli ilmoitti hänelle myös hirmuvaltiaan kuolemasta ja
kehotti häntä muuttamaan takaisin Israelin maahan. Jeesuksen maanpäällisen elämän aikana enkelit ilmestyivät
usein hänelle ja liittyivät hänen toimintaansa. Jeesusta
ollessa kiusausvuorella, Getsemanen taistelussaan, ylösnousemuksen yhteydessä ja taivaaseenastumisessa, tuli
enkeleitä paikalle auttamaan häntä.
Enkelit iloitsevat jokaisesta syntisetä, joka kääntyy. Ne
auttavat evankeliumin julistajia ja pelastusta etsiviä. Niiden läsnäolo rikastuttaa kristillisen seurakunnan kokouksia. Apostolit vapautuivat vankilasta enkelin puututtua
asiaan. Enkeli välitti Johannekselle Ilmestyskirjan näyt ja
sanoman jne. – Jo tähän mennessä sanottu riittää osoittamaan, että enkelien tehtävä Jumalan sanansaattajina meidän hyväksemme on valtava
Sitten kun Jumalan pelastussuunnitelma toteutuu lopullisesti, lukemattomat enkelijoukot seuraavat Kristusta hänen palatessaan. Kristuksen sovitustyön eskatologisena
seurauksena Jumala on lopulta yhdistävä Kristuksessa
yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä.
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2. Jumalan maanpäälliset enkelit
Mitä Raamattu sanoo maanpäällisistä enkeleistä? Kristuksen papit ovat hänen sanansaattajiaan. Tästä syystä
rukoilevaiskansa puhui aikoinaan papeista ”Herran Sebaotin enkeleinä”. Markku, sinä olet Herran Sebaotin enkeli, Jumalan ja Kristuksen sanansaattaja.
Raamattu sanoo, että ”papin suun tulee jakaa tietoa, hänen huuliltaan odotetaan opetusta. Hän on Herran Sebaotin sanansaattaja (malaak).” (Mal 2:7.) Sinun huuliltasi
Sakkeus-jumalanpalvelusyhteisö odottaa kuulevansa Jumalan sanaa.
Sen tähden sinun tulee varata jatkuvasti itsellesi aikaa
Herran neuvotteluissa viipymiselle, se on: aikaa viipyä
rukoillen Jumalan iankaikkisesti kestävän sanan äärellä ja
saada sieltä sanoma seurakunnalle.
Fredrik Gabriel Hedbergistä kerrotaan hänen ollessaan
Pohjois-Pohjanmaalla pappina, että rakensi pappilansa
lähettyville kalliolle metsään kivistä alttarin ja sinne hän
meni jokaisena talvisenakin sunnuntaiaamuna aikaisin,
kun muut vielä nukkuivat, huopikkaat jalassa ja turkki
yllään. Hedbergistä on sanottu, ettei hän ollut mikään
homiletiikan eli saarnataidon mestari. Hänellä oli monotoninen ääni, ja lisäksi saarnat olivat pitkiä. Silti kuulijat
kokivat, että saarna loppui aina kesken. He olisivat halunneet kuulla vielä lisää. Salaisuudeksi tähän he sanoivat, että Hedbergillä oli aina tuoreet terveiset Jeesukselta.
Hän sai sanomansa Jumalalta, hänen sanastaan.
Markku-rovasti, sinun tehtäväsi Porissa on pitkälle sama
kuin henkiolentoenkelien taivaassa. Sinun tulee viipyä
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Jumalan neuvotteluissa eli rukoillen sanan ääressä, niin
että tietäisit, mikä Jumalan tahto on ja voisit julistaa sitten
saamasi sanoman Sakkeus-jumalanpalvelusyhteisön jäsenille. Taivaan enkelien tavoin sinunkin tulee suojella sinulle uskottua laumaa ja palvella sitä, puhua sen jäsenten
huolista ja ahdistuksista Kaikkivaltiaalle sekä olla mukana lauman jäsenten elämän käännekohdissa tukemassa
heitä.
Samalla sinä saat puolestasi vastaan ottaa Sakkeusyhteisön jäsenten huolenpitoa ja rakkautta, samoin kuin
koko Luther-säätiön veljellisen tuen. Siunun ei tarvitse
tehdä kuitenkaan yhtään enemmän kuin mihin Jumala
sinulle viisautta ja voimia antaa. Ja kaiken tämän jälkeen
ja lisäksi: Markku, sinä saat elää joka päivä täydellisestä
anteeksiantamuksesta Kristuksen tähden.

Päätös
Summa summarum: Veljemme Kristuksessa, Markku Sumiala, asetamme sinut tänään virkaan, jossa keskeisimpänä tehtävänäsi on pelastuksen evankeliumin julistaminen ihmisille sekä yksityisesti että saarnaamalla julkisesti
Kristuksesta Jeesuksesta meidän Herrastamme täällä Porissa, Satakunnassa ja minne ikinä Pyhä Henki sinut johtaakaan. Tehtäväsi on Jumalan lasten ruokkimista ja hoitamista evankeliumilla niin, että he olisivat valmiita kanssasi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen.
Täällä diasporassa muukalaisina kokoontuvat Jumalan
lapset, kohottakaa katseenne rohkeasti rukouksessa suu-
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ren Vapahtajan puoleen. Kantakaa myös pastorianne ja
hänen läheisiään 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.

