
Edward Broclrwellin asettaminen Tampereen Tunnustuksellisen Luterilaisen Seurakunnan apulaispastorin
virkaan 6.7.2010 klo 11 Siitamajalla

l. Virsi 250:l-4

2. Alkutervehdys: Is?in ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen

3. Johdantopuhe (Ef. a:l l-12) (KN)

4. Kutsu ja siihen saatu vastaus luetaan (kutsun lukee Reino Rantanen ja vastauksen esimies Seppo Särelä)

Virkaan asetettava Rev. Edward Brockwell saapuu alttarin eteen

5. Virkaan asettava pastori KN: Rakas veli, koska olet saanut kutsun Tampereen Tunnustuksellisen Luterilaisen
seurakunnan apulaispa.storiksi, tehtävtinäsi toimia Keski-Suomen alueella ja olet nyt ottamassa vastuun tämän

Kristuksen lauman hoidosta" on sopivaa, että pidät mielessäsi pyh?in virkasi pyhät velvollisuudet, että voisit
täyttl,äne sellaisella tavallakuin tehtävälleen omistautuneelle Kristuksen seurakunnan palvelijalle on soveliasta.

Kristuksen l?ihettiläänä tehtävänäsi on saarnata Jumalan sanan puhdasta oppi4 jakaa pyhät sakramentit Kristuksen

asetuksen mukaan, opettaa nuorille autuuden tietä" auttaa kyseleviii etsiä kadonneita" palauttaa harhaan joutuneita

oikealle tielle, lohduttaa surevia, pitää huolta puutteessa olevista, käydä sairaita katsomassa ja palvella kuoleviaja
pit?iä aina sydämelläsi ja rukoilla jokaisen hoitoosi uskotun sielun hengellisen hyvinvoinnin puolesta.

Tehtävänäsi on perehtyä huolella pyhään Raamattuun ja hoitaa virkasi Jumalan sanan mukaisesti sekä

osoittautua omasta ja perheesi puolesta esikuvaksi muille hurskaudessa jajumalisuudessa antamatta missään

aihetta pahennukseen, ettei virkaasi moitittaisi. Näin sanoo apostoli Paavali: "Varma on tämä sana: jos joku pyrkii
seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla
nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan, ei juomari, ei

tappelij4 vaan lempeä, ei riitaisa ei rahanahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella
kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina; sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa" kuinka htin voi pitää
huolta Jumalan seurakunnasta? AtttiOn hän olko äsken k?iäntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion
alaiseksi. Ja htinellä tulee myös olla hyvä todistus ulkopuolella olevilta ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi

eikä perkeleen paulaan." (l Tim. 3:l--7)
"saamaa sanaa" astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajall4 nuhtele, varoit4 kehoitq kaikella

pitkämielisyydellä ja opetuksella. Sillä aika tulee, jolloin he eivät käirsi tervettä oppia vaan omien himojensa
mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja k?iäntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.
Mutta ole sinä raitis kaikessa, k?irsi vaivaa, tee evankelistan tyä, toimita virkasi täydellisesti." (l Tim. 4:2-5)

"Ole sinä uskovaisten esikuva puheess4 vaelluksessa" rakkaudess4 uskoss4 puhtaudessa. Lue, kehoitaja opeta
ahkerasti, kunnes minä tulen. Ala laiminlyö armolahjaa joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profetian kautta"
vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. Hanasta näitä, elä nZüssä että edistymisesi olisi kaikkien nähtävissä.
Valvo itseäsija opetustasi, ole siinä kestävä; silläjos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne,jotka sinua
kuulevat." (l Tim. 4:12-16)

6. Kysyn sen vuoksi sinulta rakas veli, Jumalan edessä ja tämän seurakunnan läsnä olless4 oletko halukas ja
valmis ottamaan vastaan Tampereen Tunnustuksellisen Luterilaisen Seurakunnan apulaispastorin viran hoidon
Keski-Suomen alueella ja hoitamaan uskollisesti kaikki virkasi velvollisuudet.

7. EB: Olen.

8. Virkaan asettava pastori: Oletko halukas ja valmis jaamaamaan ja opettamaan Jumalan puhdasta sanaa
evankelisluterilaisen kirkon tunnustuskirjojen opin mukaisesti, koska se on Raamatusta otettu? Nämä
tunnustuskirjat ovat kolme päiluskontunnustusta eli Apostolinen, Nikaian ja Atanasioksen uskontunnustus sekä
muuttamaton Augsburgin tunnustus, Augsburgin tunnustuksen puolustus, Schmalkaldenin uskonkohdat, V?ihä
katekismus, Iso katekismus ja Yksimielisyyden ohje, niin kuin ne ovat vuonna 1580 julkaistussa Yksimielisyyden
kirjassa. Haluatko pysyä näissä tunnustuksissa ilmaistussa evankelisluterilaisessa opissa niin, ettet julkisesti
saamaa tai salaisesti suosi niiden vastaisia oppeja ja haluatko kaunistaa Vapahtajamme opin jumalisella ja pyh?illä
elämällä?

9. EB: Haluan, Jumalan avulla.



10. Virkaan asettaja osoittaa seurakunnalle sanat: Olette kuulleet lupauksen, jonka pastori Edward Brockwell on
antanut. Kehotan teitä omalta osaltanne ottamaan hänet vastaan t2imän viran hoitajana ja pyydtin muistuttaa teitä
siitä, mitä Jumalan sana vaatii teiltä h?inen osalleen tuleen lauman jtiseninä.

Käykää ahkerasti kuulemassa Jumalan sanaa. Ottakaa Herran sana vastaan ei niin kuin ihmiseltä" vaan niin kuin
Jumalalta.

Ottakaa vastaan tämä kehotus: "Ottakaa hiljaisuudella vastaan san4 joka on teihin istutettu ja joka voi teidän
sielunne pelastaa." (Iaak. l :21)

Auttakaa h?intä sikäli kuin voitte nuorten opettamisessa ja muistakaa Raamatun kehotusta kasvattaa lapsenne
Herran kurissa ja nuhteessa. Kunnioittakaa ja rakastakaa htintä, kuten Paavali sanoo: "Me pyydcirnrne teitä, veljet,
antamaan tunnustuksenne nülle, jotka tekevrit työtti teidin keslruudessanne ja ovat teidän johtajanne Henassa ja
neuvovat teitä, seld pitämäöm heitä erinomaisen raLlcaina heifuin työnsö ttihden. " (l Tess. 5:12,13) Rukoilkaa
häinen puolestaan lakkaamatl4 etthhiln vaivaa nähdess?i2in ja ahdistusten alla voisi säilyttää iloisen mielen ja että
htinen virkansa teidtin keskuudessanne olisi suureksi siunaukseksi. Huolehtikaa myös hänen ajallisista tarpeistaan,
sillä Herra sanoo: "Työmies on pallckansa awainnut" (Luuk. l0:7), ja apostoli Paavali sanoo: "Jolle sanaa
opetetaan, jakakoon kaikkea hyvtiä opettajallensa." (Gal.6:6) Lopuksi muistakaa apostolin sanai "Olkaa
htuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillö he valvovat teidrin sielujanne niinkuin ne, joiden on tehtävä tili, että
he voisivat tehdö sitö ilolla eilcd huokaillen. " (Hebr. 13 17)

Nyt kysyn seurakunnalta ja pyyd?in teitä sen edustajina vastaamaan: Haluatteko ottaa pastorinne vastaan Jumalan
palvelijanaja osoittaa hZinta kohtaan sellaista rakkautta, kunnioitusta ja kuuliaisuutta Henass4 joka on soveliasta
häntä kohtaan, jonka ylipaimenemme Jeesus Kristus on asettanut teitä kaitsemaan?

I l. Esimies Seppo Särelä ja Reino Rantanen vastaavat seurakunnan puolesta: Haluamme.

12. Virkaan asetettava pastori (EB) polvistuu, virkaanasettaja ja avustava pastori asettavat oikean kätensä htinen
ptüinsä päälle. Virkaan asettava pastori lausuu: Kutsusi nojalla minä nyt seurakuntamme ja kirkkomme
j?irjestyksen mukaisesti asetan sinut Tampereen Tunnustuksellisen Luterilaisen Seurakunnan apulaispastorin
virkaan Istin ja Pojan ja pyhäin Hengen nimessä ja kehotan sinua olemaan ahkera ja uskollinen velvollisuuksiesi
hoidossa niin kuin sen, jonka on tehtävä tili taloudenhoidostaan Kristuksen ilmestymisen p?iiv?inä. "Rauhan
Jumala, joka on lruolleista nostanut hönet, jolca ianlcaikkisen liiton veren kauna on se suuri lammasten paimen,
meid(m Herrarnme Jeesuksen, han tehkohn teidrit kykeneviksi kaikkeen hyvöön, voidaksenne toteuttaa hrinen
tahtonsa. " (Hebr. 13:20,21\

13. Avustava pastori (MS) sanoo siunauksen sanat Raamatusta

14. Virkaan asettavaja avustava pastori ojentavat oikean kätensäja virkaan asettava pastori lausuu:
Yhteisen työn merkiksi ojennamme nyt kätemme.

15. Virkaan asettava pastori lausuu:
Mene ja kaitse sinulle uskottua Kristuksen lauma4 ei pakosta vaan vapaaehtoisesti, ei häpeällisen voiton tähden,
vaan sydilmen halusta" ei herrana halliten niitä" jotka ovat osallesi tulleet, vaan ollen laumalle esikuvana" niin sinä
ylipaimenen ilmestyessä saat kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Herra siunatkoon sinua korkeudestaja
tehköön sinut siunaukseksi monille, jotta voisit tuottaa hedelmä ja että hedelm?isi pysyisi iankaikkiseen el?imään.

16. Rukous: Herramme Jeesus Kristus, sinä" joka istut Isän Jumalan oikealla puolella ja lähetät palvelijoita
kirkollesi! Sinä olet lähettänyt uskollisen pastorin tälle laumalle. Me rukoilemme sinua antamaan sekä pastorille
että laumalle taivaallisen armosi, että pastori ruokkisi laumaa pyh?illä sanallasi, seurakunta ottaisi sanan nöyrästi
vastaan, pysyisi siinä" ja he kaikki omistaisivat armostasi iankaikkisen el?imän.

17. Isä meidän

18. EB: Apostolinen siunaus

19. Vini 249


