
Sakari Korpinen: Anssin muistojuhlassa 31.7.2020. Uudenkaupungin kirkko 

Herran pyhä apostoli huudahtaa:” Voi minua, ellen evankeliumia julista!” 1 Kor 9:16. 

Pyhä, iankaikkinen Jumala on Kuningas, jonka viittauksesta maanpiiri vapisee. Hän on vallan ja voiman 

Jumala, Hän on tutkimaton, Hän on pelottava, hävittävä ja kuluttava vihassaan. Mutta ylen pelottava on 

myös ylen armahtava. Hän on armahtavaa vain Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa ja hänen täytetyssä 

työssään. Juuri siksi Kristuksen kirkko saarnaa pyhistä apostoleista alkaen Jumalan armon 

kaikkeinpyhintä evankeliumia. Ja juuri siksi pastori ja tohtori Anssin kylmenneen tomumajan äärellä on 

Jumalan käskyyn perustuvassa apostolisessa paimenvirassa saarnattava : ”Niin ei nyt ole siis mitään 

kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.” 

Jo varhaisista ajoista saakka on haudoilla kehotettu: Memento mori eli muista kuolevaisuutesi! Mutta 

Kristuksen kirkossa pääpaino ei ole lainkaan tässä. Oikeiden alttareiden ja saarnastuolien valtava sanoma 

on aina Kristuksen lunastustyössä ja pyhän kasteen armossa. Mitään suurempaa ei voi olla kuin että 

elämän ja kuoleman saa laskea rohkeasti Kristuksen armon varaan ja elää pyhästä evankeliumista.  

”Voi minua, ellen evankeliumia julista!” Antikristus on ollut menestyksekkäästi rikkomassa 

Kristuksen kirkkoa ja sen se tekee aina hyökkäämällä ensiksi apostolisen paimenviran kimppuun ja 

saa näin tuhotuksi armonvälineet. Se osaa Kristuksen palvelijat viekoitella, väsyttää tai väärällä 

tavalla totuttaa. Se osaa myös tehdä yhä paremmin paimenista niitä, jotka häpeävät Jumalan sanaa 

ja armon evankeliumia. Tai Deemaksia, jotka”tähän maailmaan rakastuneina” lähtevät omille 

teilleen. Halvan armon uskontolaitoksissa ei ole sijaa Raamatun Jeesukselle. Se ei jää edes tähän: 

oikeat alttarit ja saarnatuolit, joissa Kristus toimii, ovat jo tarkkailun alaisia, vaikkakaan ei vielä 

kiellettyjä. - Herra, nosta vielä Suomen kansa tästä pyhän sanasi polkemisesta! 

Isä Anssi sai elinaikaa sydänleikkauksen jälkeen 15 vuotta kuin Vanhan Testamentin kuningas 

Hiskia. Hän on esikuvana siinä, miten uudestaan ja uudestaan pyhän apostolin sanoin viran 

kharisma eli armolahja ”tulee virittää palavaksi.” Pastori Anssi hoiti ordinaatiostaan saakka 

paimenvirkaa aina kalkkiviivoille syvällisesti ja määrätietoisesti. On nähtävä vaivaa, jotta tämänkin 

päivän etsivät ihmiset löytäisivät, jotta seurakunta tulisi jokapyhäisessä messussa ruokituksi ja 

kasvaisi Jumalan sanan tuntemisessa. Vaivannäkö Herrassa, hänen pyhässä ja iankaikkisessa 

sanassaan ei ole turha! Se ei ole turha, vaikka maailman suurin aarre, syntien anteeksiantamus ja 

iankaikkisen elämän varmuus, ei tunnu kiinnostavan moniakaan. 

Mutta tässä pyhässä hetkessä on kohdistettava sana jokaisen ulottuville suoranaisella parahduksella: 

Voi minua, ellen evankeliumia omista! Sillä Kristuksessa on valmiina iankaikkinen vanhurskaus, 

armo ja autuus. Se on omistamista varten. Evankeliumin apu ja lohdutus tulee niille, jotka sen 

uskovat. Pastori Anssin tekemä iltavirsi, jonka hän omisti aikoinaan mitä rakkaimmalle 

ystävällemme Simo Kivirannalle, neuvoo jokaista meitä: ”Tuomitsee laki syntisen, vaan synteineni 

pakenen täytettyyn työhön Jeesuksen, liittooni kalliin kastehen.”- Meillä on Kristuksen ja hänen 

pyhien apostoliensa sanaan perustuva ihana toivo ja ymmärrämme, että isä Anssi ”pakeni” ja sai 

voiton! 

 


