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TAMPEREEN HIIPPAKUNNAN

PAPISTOLLE JA SEURAKUNNILLE.

Armo olkoon teille ja ruuhet Jumalalta, 

meidän Isällämme, ja Herrallamme Jee

suksella aristuksella.

TÄLLÄ apostolisella tervehdyksellä terveh
din Teitä tultuani asetetuksi tämän hiippa

kunnan piispaksi.
Apostoleilla oli tapana tällä tervehdyksellä 

kirjeittensä alussa tuoda esiin, mikä sanoma 
heillä oli seurakunnille tuotavana, ja näihin sa
noihin he kirjeittensä lopussa kokosivat sen, 
mitä he olivat sanoneet. Apostolisista Konsti- 
tutsioneista neljännen vuosisadan keskivaiheilta 
näemme, että jo vanhan kirkon aikana oli va
kiintunut tapa aloittaa saarna seurakunnan 
jumalanpalveluksessa tällä tervehdyksellä. Eräs 
niistä monista silloista, jotka yhdistävät Suomen 
kirkon jumalanpalveluksen näihin kristikunnan 
alkuaikoihin, on, että tämä vanha tapa on säi
lynyt meidänkin kirkossamme. Joka pyhä, jol
loin tämä tervehdys saarnatuoleista lausutaan,
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se ilmaisee, että kirkko lähestyy ihmisiä ikuiset 
lahjat käsissään.

Tähän vanhaan tapaan liittyen toivotan Teille 
Jumalan armoa ja rauhaa. Toivotan syntien- 
anteeksiantamuksen rauhaa ja puhdistetun 
omantunnon iloa. Toivotan, että jokainen 
meistä tulisi tästä osalliseksi yhä enenevässä 
määrässä. Toivotan Jumalan elävää armoa 
kaikkiin tehtäviimme. Jumalan armossa on 
meillä kyllä, sillä se tulee täydelliseksi heikkou
dessa (2 Kor. 12, 9). Siinä on meillä kyllä tul
laksemme yhä läheisempään suhteeseen Juma
laan. Siinä on kyllä päästäksemme vapaaksi 
rikkinäisestä ja häpeällisestä entisyydestämme. 
Siinä on kyllä voittaaksemme synnin ja vael- 
taaksemme Jumalan pyhyydessä ja puhtaudessa 
(2 Kor. 1, 12). Siinä on kyllä rakentaaksemme 
tähän itsekkyyden maailmaan Kristuksen valta
kuntaa, jossa ilo ja rakkaus vallitsevat. Mitään 
parempaa emme voi toisillemme rukoilla, kuin 
että Jumalan armahtava rakkaus, joka ei hei- 
koiminankaan kohdalla väsy, olisi kanssamme 
elämässä ja kuolemassa.

»Herra, turva omiesi, 
voideltusi auttaja, 
siunaa laumaa, lampaittesi, 
holho, kaitse, virvoita.
Auta ahtahalla tiellä, 
kunnialla kruunaa siellä.»

(S. V. K. 300, 7.)



ÄKKIARVAAMATTA sai kotiinkutsun Tam
pereen ensimmäinen piispa, hiippa

kuntamme kunnioitettu ja rakastettu esimies, 
jumaluusopin tohtori J a a k k o  G u m m e r u s , joka 
kuoli lyhyen, mutta ankaran taudin murtamana 
kirkkovuoden viimeisellä viikolla, marraskuun 
24. päivänä 1933. Odottamatta joutui hiippa
kuntamme kärsimään tämän raskaan menetyk
sen. Harvinaiset hengenlahjat oli piispa Gum
merus Jumalalta saanut. Päätä pitempänä 
muita hän kulki keskellämme. Pohjolan piis
poista hän oli ensimmäisiä. Missä ikinä hän liik
kui kristikunnassa, kaikkialla herätti hänen koo
kas ja ryhdikäs hahmonsa huomiota ja arvon
antoa. Hän oli tutkija ja tiedemies, jonka ve
roisia kirkollamme on ollut harvoja. Hänen pu
heensa avasivat eteemme menneiden aikojen suu
ria näköaloja. Hän oli harkitseva ja viisas kirkon 
johtaja, jonka lausunnot aina herättivät luotta
musta perinpohjaisuudellaan ja asiallisuudel
laan. Luonteen puhtaudessa hän oli kaikille esi
kuvana. Luontainen arvovaltaisuus ja aito vaa
timattomuus, laajojen tietojen lahjoittama mie- 
hekäs varmuus ja todellinen nöyryys yhtyivät 
hänen olennossaan. Syvimpänä pohjavirtana 
siinä oli lapsuudenkodista peritty, ilman repiviä 
sieluntaisteluja omaksuttu herännäishenkinen
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kansankirkkokristillisyys, jolle kaikki teennäi
nen oli vierasta. Harvinainen uskollisuus ja pe
rusteellisuus kaunistivat tämän suuripiirteisen 
kirkonmiehen elämäntyön. Tuli paloi hänen 
työhuoneessaan myöhään yöhön ja pappiloiden 
vieraskamareissa hän oli varhain liikkeellä, 
koska hänen mielestään oli mieluummin rasitet
tava itseään ankarasti kuin mentävä suoritta
maan tehtäviä pintapuolisesti ja huonosti val
mistuneena. Suuri oli hänen panoksensa Suo
men kirkon ja tämän hiippakunnan elämään.

«Herra, iankaikkinen Jumala, joka 
pidät kaikki sielut elossa, me pyydämme 
Sinua, lähetä taivaallista valoasi ja 
lohdutustasi koko seurakunnallesi para
tiisissa ja maan päällä. Suo, että seurat- 
simme heidän esikuvaansa, jotka ovat 
rakastaneet ja palvelleet Sinua täällä, ja 
jotka, nyt ovat levossa, ja. anna meidän 
viimein heidän kanssaan käydä sisälle 
Sinun loppumattomaan iloosi. Jeesuk
sen Kristuksen, meidän Herramme, 
kautta. Amen.»

»Herra, tue meitä kaikkia, niin kauan 
kuin vaivalloisen elämämme päivä kes
tää. Ole luonamme, kun varjot pitenevät 
ja kun ehtoo tulee, kun maailman pauhu 
hiljenee, kun levoton rientomme loppuu ja 
työmme on tehty. Korjaa, Herra, meidät 
vihdoin Sinun luoksesi ja lahjoita meille 
pyhä lepo ja rauha. Jeesuksen Kristuk
sen, meidän Herramme, kautta. Amen.»



AIKA, jona meidän on jatkettava sukupolvien 
työtä kirkossa, on poikkeuksellisen epä

vakainen ja myrskyisä.
Maailmansodan ja sen jälkiäjnn kokemukset 

läpikäynyt ihmiskunta on ajautunut moneen il
meiseen umpikujaan. Kuvittelut kesytetystä 
rauhankaudesta oval särkyneet. Ihmiskunnan 
luottamus siihen, että se voi itse auttaa itseään, 
ei ole enää yhtä horjumaton kuin aikaisemmin. 
Maan alta esiin syöksyvien väkevien virtojen ta 
voin ovat hillitön, alkuvoimainen itsekorotus, 
syvä viha, epäluuloisuus ja pelko osoittautunee! 
kansojen elämässä tekijöiksi, joiden kurissa pi
täminen sisään- ja ulospäin ei ole hyvää tar
koittavien neuvottelukokousten vallassa.

Vielä maailmansodan läheisimpinä jälkivuo- 
sina kuviteltiin toisin monissa länsimaissa. 
Ai •veltiin, että kuljettaisiin uutta onnen ja 
rauhan aikaa kohden, jos vain eri kansojen 
parhaat edusmiehet saataisiin koolle samojen 
neuvospöytien ääreen sopimaan yhteisistä 
suuntaviivoista ja luomaan yleistä mielipidettä 
maailmanrauhan puolesta. Nyt on mielissä
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rohkeutta lamaannuttavaa neuvottomuutta, 
pahoja aavistuksia ja huolia tulevaisuudesta, 
joka uhkaa uusilla, suurilla onnettomuuksilla.

Umpikujaan joutuneina näkevät monet kan
sakuntien johtavat miehet, että syy onnetto
muuksiin on syvällä ihmistä hallitsevassa pa
hassa tahdossa, että ihmiskunta sairastaa vaa
rallista henkistä tautia, että se kaipaa lääki
tystä, jota ei tule tästä maailmasta, että se 
tarvitsee parantavia vastavoimia, jotka oikai
sevat pahasti väärään menevän kehityksen. 
Mainitakseni vain yhden ajasta nousevan ää
nen, viittaan siihen, mitä eräs pohjoismaiden 
tunnetuimpia valtiomiehiä aivan äskettäin on 
tästä lausunut. »Emme ole tänään lähinnä 
taloudellisessa kriisissä — olemme yleensä 
tuskin kriisissä, jos tälle sanalle annamme ta
vallisen merkityksen. Kriisi on jotakin äkkiä il
menevää, ohimenevää. Ei syvin syy nykyiseen 
kriitilliseen tilaan ole taloudellista, vaan mo
raalista laatua. Voimme puhua mielenlaadun 
(mentaliteetin) kriisistä. Olemme pelottavassa 
hengellisessä laskuajassa, rappeutumisajassa, jos 
rappeutumisella tarkoitetaan tapahtumista, jon
ka kautta ja jossa kulttuurin itse synnyttämät 
tulokset jauhavat sen rikki.»

Kirjoittaja viittaa kahteen maailmassa ha
vaittavissa olevaan tekijään, kommunistiseen 
materialismiin, joka kieltää itse ne perusarvot,
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