1/6
PASTORI HARRI SAMUEL HUOVISEN
VIRKAAN ASETTAMINEN
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26.08.2012

Kristuksessa rakas veljemme, Harri Samuel Huovinen,
sinun perheesi ja koko läsnä oleva seurakunta, tervehdin
teitä VT:n sanoilla, jotka on kirjoitettu 4Ms 6:23-24:
Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: ”Puhu Aaronille ja
hänen pojillensa ja sano: Siunatessanne israelilaisia sanokaa heille:
Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua;
Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen; Herra kääntäköön kasvonsa
sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.
Näin he laskekoot minun nimeni israelilaisten ylitse, ja
minä siunaan heitä.”
Harri-pastori, sinun työsi seurakunnassa tulee olemaan
pitkälle seurakunnan ruokkimista ja hoitamista Jumalan
antamilla armonvälineillä, sanalla ja sakramenteilla, ja
siten seurakuntalaisten saattamista kolmiyhteisen Jumalan siunauksesta osallisiksi. Siksi selitän tässä puheessani
meille kaikille tutun ”Herran siunauksen” sisältöä ja sanomaa.
1. Herran siunauksen taustahistoria
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Otan ensin Herran siunauksen taustahistoriasta esille
kaksi aisaa:
Ensimmäiseksi, Jumala lupasi jo ammoin siunata Abrahamin ja hänen ”siemenessään” kaikki maailman kansat,
siis myös meidät (1Ms 12:1-3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14).
Tämän saman lupauksen Jumala antoi myöhemmin myös
Aabrahamin pojalle Iisakille, Iisakin pojalle Jaakobille ja
Jaakobin kahdelletoista pojalle ja sitä kautta koko vanhan
liiton kansalle, Israelille, ja heidän kauttansa kaikille
maailman kansoille. Näin me pakanakansat olemme päässeet Abrahamille annetun lupauksen myötä osaksi Jumalan Israelia.
Toiseksi, 2 Ms 33 kerrotaan, kuinka Mooses pyysi kerran
Jumalalta saada nähdä hänen kirkkautensa:
Jumala vastasi: "Minä annan kaiken ihanuuteni (kirkkauteni) käydä sinun ohitsesi ja huudan nimen 'Herra'
(JHWH) sinun edessäsi…” Ja hän sanoi vielä: "Sinä et
voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee
minut, jää eloon."
Sitten Herra sanoi: "Katso, tässä on paikka minun läheisyydessäni; astu tuohon kalliolle. Ja kun minun kirkkauteni kulkee ohitse, asetan minä sinut kallion rotkoon ja
peitän sinut kädelläni, kunnes olen kulkenut ohi. Kun
minä sitten siirrän pois käteni, näet sinä minun selkäpuoleni; mutta minun kasvojani ei voi kukaan katsoa." (2Ms
33:18-23.)
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Seuraavassa luvussa kerrotaan, että Mooses viipyi Herran
luona Siinain vuorella neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä. Ja Kun Mooses laskeutui vuorelta molemmat liitontaulut mukanaan, hänen kasvonsa säteilivät,
koska hän oli puhunut Herran kanssa. Itse hän ei sitä
tiennyt, mutta kun Aaron ja israelilaiset näkivät Mooseksen kasvojen säteilevän, he pelkäsivät mennä häntä vastaan. Ja niin Mooses peitti kasvonsa ollessaan kansan
keskuudessa.
Aina kun Mooses astui Herran eteen puhuakseen hänen
kanssaan, hän riisui kasvoiltaan verhon ja oli ilman sitä,
kunnes lähti pois. Tultuaan israelilaisten luo hän kertoi,
mitä Herra oli käskenyt, ja silloin israelilaiset huomasivat, että hänen kasvonsa säteilivät. Sitten Mooses jälleen
peitti kasvonsa ja poisti verhon vasta mennessään puhumaan Herran kanssa. (2Ms 34:28-35.)
Tästä näemme, ensiksikin, että Jumalan kirkkaus, hänen
olemuksensa, on jotakin niin pyhää, ettei syntinen ihminen kestä sen näkemistä tuhoutumatta. Jo Jumalan selkäpuolen katseleminen sai Mooseksen kasvot säteilemään
niin, etteivät israelilaiset voineet kestää sitä, vaan Mooses
joutui peittämään kasvonsa.
Ja toiseksi näemme, että Jumala ilmoittaa jo tässä yhteydessä nimen Herra (JHWH), jonka Jeesus tunnustaa
UT:ssa omaksi nimekseen (egoo eimi = JHWH, Jh 8:24,
28, 58).
Tähän saakka sanottu on ollut taustaa alussa kuulemallemme Herran siunaukselle.

4/6
2. Herran siunauksen sisältö ja sanoma
Mikä on Herran siunauksen sisältö ja sanoma?
Ensiksi, Herran siunauksessa toistuu jokaisen kolmen
lupauksen yhteydessä Herran nimi. Tämä on eittämättä
viittaus Jumalan kolmiykseyteen: Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen.
Toiseksi, jokaisessa kolmessa kohdassa Jumalan nimenä
on kuitenkin Jahve (JHWH), joka tarkoittaa Jeesusta,
kuten edellä jo totesimme. Toisin sanoen Pyhä Jumala
lähestyy meitä syntisiä ihmisiä Jeesuksen muodossa. Jeesus on Jumalan kirkkauden säteily. Kun katselemme
UT:n lehdiltä ristillä riippuvaa runneltua Kristusta, siinä
loistaa Jumalan kirkkaus sellaisessa muodossa, että se ei
tuhoa meitä, vaan päinvastoin: se pelastaa meidät.
Kolmanneksi, Herran siunaus sisältää kolme lupausta:
ensin Jumalan siunauksen ja varjeluksen, sitten Jumalan
kasvojen eli Kristuksen katselemisen seurauksena Jumalan armon sekä kolmantena armon omistamisen myötä
omantunnon rauhan. Nämä kaikki ovat suunnattoman
suuria asioita, mutta nyt emme voi mennä niihin syvemmin.
3. Papin tehtävä
Vielä kytkemme yhteen sen, mitä Jumala sanoi ennen
Herran siunausta ja mitä hän sanoi välittömästi sen jälkeen:
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Ennen siunausta Herra sanoi: ”Puhu Aaronille ja hänen
pojillensa ja sano: Siunatessanne israelilaisia sanokaa
heille” – ja sitten seurasi Herran siunaus.
Siunauksen jälkeen Herra sanoi: ”Näin he laskekoot minun nimeni israelilaisten ylitse, ja minä siunaan heitä.”
Tämä vanhan liiton papeille Herran antama käsky siunata
kansaa on voimassa myös uuden liiton aikana ja sen pappien työssä.
Ja samalla tavalla on yhä voimassa vanhan liiton papeille
Herran antama lupaus siitä, että kun he siunaavat kansaa
Herran siunauksen sanoilla, hän itse on siunaava kansaa.
Tässä on kysymys siitä suuresta löydöstä, jonka uskon
puhdistaja tri Martti Luther teki 1500-luvulla ja joka tunnetaan nimellä ”reaalipreesenssi” eli että Kristus itse on
sanassaan ja sakramenteissaan todellisesti läsnä.
Harri-pastori, kun sinä jaat sakramentteja ja saarnaat
Kristusta, sinä toimit Kristuksen käsinä ja suuna. Kun
sinä siunaat ihmisiä, Herra Kristus on itse siunaava heitä.
– Tässä on pastorin työn mielekkyys.
Näin on silloin, kun sinä itse tiedostat sen, mutta myös
silloin, kun sinä et sitä tiedosta, vaan tunnet olevasi suuren heikkouden vallassa.
Päätös
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Veljemme Kristuksessa, Harri Samuel Huovinen, asetamme sinut tänään virkaan, jossa keskeisimpänä tehtävänäsi on pitää esillä Jumalan antamia armonvälineitä,
Jumalan sanaa ja hänen antamiaan sakramentteja.
Kun Kristusta julistat, et tee työtä syntisten tuhoutumiseksi, vaan pelastumiseksi. Samalla teet työtä Kristuksen
kirkon ja myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon parhaaksi.
Ja täällä diasporassa muukalaisina kokoontuvat Jumalan
lapset, kohottakaa katseenne rohkeasti rukouksessa suuren Vapahtajamme ja työnantajamme puoleen. Kantakaa
Harri-pastoria ja hänen perhettään päivittäin esirukouksissanne ja tukekaa häntä kaikin tavoin, niin että hän uskollisesti ja iloisin mielin voisi toimia siinä tehtävässä,
johon hänet nyt asetetaan.
Aamen

