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PASTORI PEKKA-TAPIO HYPPÖSEN
VIRKAAN ASETTAMINEN
Lappeenranta
02.09.2012

Kristuksessa rakas veljemme, Pekka-Tapio Hyppönen,
sinun perheesi ja koko läsnä oleva seurakunta, tervehdin
teitä tämän päivän psalmin 112 sanoilla:
Hyvä on sen osa, joka pelkää Herraa ja rakastaa
Herran käskyjä. Ei hän pelkää pahoja viestejä vaan
luottaa vakain mielin Herraan. 8. Hän on vahva ja
rohkea, ei hän pelkää, ja pian hän katsoo voittajana
ahdistajiinsa. (Ps 112:1, 7, 8)
Otan esille kuulemistamme psalmin jakeista vain yhden
ajatuksen. Se on Jumalan pelko.
1. Ajan kuva
Jotta ymmärtäisimme, mitä Jumalan pelko on, meidän on
tunnettava jotakin sen vastakohdasta.
Elämme Suomessa, myös kirkossamme, aikaa, jona Jumalan pelko on kadonnut ihmisten mielistä. Tilalle ei ole
tullut pelottomuus, vaan ihmispelko ja sen mukana yleinen turvattomuus.
Jumalan pelon katoaminen näkyy sekä kansamme että
kirkkomme lainsäädännössä. Sekä eduskunta että kirkolliskokous säätävät lisääntyvässä määrin lakeja, jotka ovat
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Jumalan sanan vastaisia. Näin ollen papilta vaaditaan tänä
aikana enemmän kuin vain ns. siviilirohkeutta, jos mielii
julistaa pappisvalansa mukaisesti Jumalan sanaa lyhentämättömänä. Sellaisesta nimittäin seuraa tänä päivänä
kirkossamme papille vaikeuksia, tavallisesti virasta erottaminen.
2. Jumalan totteleminen
Apostolien teoissa kerrotaan, kuinka alkukirkon aikana
apostolit joutuivat oikeuden eteen Kristus-julistuksensa
tähden. Ylimmäinen pappi (vastaa meidän arkkipiispaamme) kuulusteli heitä ja sanoi: "Me olemme kieltämällä kieltäneet teitä opettamasta tähän nimeen; ja katso,
te olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne ja tahdotte
saattaa meidän päällemme tuon miehen veren." Mutta
Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä.” (Apt 5:26-29.)
Meillä tulisi olla tänä aikana sama mieli kuin apostoleilla
alkukirkon aikana: ”Enemmän tulee totella Jumalaa kuin
ihmisiä.” Muutoin olemme uskovina vain maailman kaiku, emme Jumalan ääni kansamme keskellä.
3. Jumalan pelko
Mutta kuka sellaiseen pystyy? Sellaiseen pystyvät vain
ne, joiden sydämissä asuu kaikkivaltiaan pyhän Jumalan
kunnioitus ja pelko, sillä Jumalan pelko on vapauttava
meidät ihmispelosta. Se, joka pelkää Jumalaa, pyytää olla
mieliksi enne muuta hänelle. Vasta sitten tulee kaikki
muu.
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Samalla Jumalan pelko ja Jumalan tahdon tottelemiseen
pyrkiminen on omiaan ajamaan meidät, myös papin,
Kristuksen luo ammentamaan voimaa apostolien mielenlaatuun ja Jumalan tahdon tottelemiseen Kristuksen Golgatan työstä ja syntien anteeksiantamuksesta siinä. Olkoon Golgata, Pekka-Tapio, sinunkin rohkeutesi ja voiman lähteesi!
Päätös
a. Veljemme Kristuksessa, Pekka-Tapio Hyppönen, asetamme sinut tänään virkaan, jossa keskeisimpänä tehtävänäsi on pitää esillä Jumalan antamia armonvälineitä, Jumalan sanaa ja sakramentteja.
Kun Kristusta julistat, teet työtä ihmisten pelastumiseksi iankaikkiseen elämään. Samalla teet työtä Kristuksen kirkon ja myös Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon sekä koko kansamme parhaaksi.
b.
c. Ja täällä diasporassa muukalaisina kokoontuvat Jumalan lapset, kohottakaa katseenne rohkeasti rukouksessa suuren Vapahtajamme ja työnantajamme puoleen. Kantakaa Pekka-pastoria ja hänen perhettään
päivittäin esirukouksissanne ja tukekaa pastorianne
kaikin tavoin, niin että hän uskollisesti ja iloisin mielin
voisi toimia siinä tehtävässä, johon hänet nyt asetetaan.
Aamen
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