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ALKULAUSE.

Tämän lyhyen kyhäelmän pohjana on eräs esi
telmä, minkä pidin viime elokuulla yleisessä pap
peinkokouksessa Porissa. Olen kuitenkin itse esitel
määnkin, joka pääasiallisesti sisältyy kolmanteen kap
paleeseen, muutamia kohtia lisännyt. Lisännyt olen 
tähän ensimmäisen ja viimeisen kappaleen kokonaan 
sekä suureksi osaksi toisenkin. Waatimattomana yrit
tää kirjanen selvitellä kysymystä, joka kaiketi kuuluu 
päivän tärkeimpiin.

Isojoki lokakuulla iqo8

Yrjö Alanen.





Sitä kysymystä selvitelläksemme, josta olisi tar
koitukseni muutamia yleisiä piirteitä esittää tässä 
lyhyessä kyhäyksessä, olisi alussa jokunen sana lau
suttava siitä, mitä yleensä kirkolla tai kirkkokäsit- 
teellä tarkoitetaan. Raamattu, kristinuskon perus
kirja, joka ei ole mikään tieteellisistä määritelmistä 
koottu uskonopin käsikirja, ei anna meille tässä suh
teessa mitään varsinaista oppilauseisiin puettua esi
tystä. Kun apostoli Pietari oli omasta ja opetuslas
tensa puolesta vastannut Jesuksen kysymykseen: »Ke
nenkä te sanotte minun olevan: Sinä olet Kristus, sen 
elävän Jumalan poika», lausui Jesus hänelle: »Sinä olet 
Pietari ja tämä kallion päälle tahdon minä rakentaa 
seurakuntani ja helvetin portit ei pidä häntä voitta
man.» Math. 16: 15, 16, 18.

Kristikirkko eli kristillinen seurakunta, kuten sillä 
myös on tavallisempi nimitys, perustuu tämän mukaan 
sen elävän Kristuksen Jesuksen tunnustamisen poh
jalle, mistä apostoli Pietari antoi niin loistavan todis
tuksen. Kulmakivenä, johon sitte seurakunnan ra
kennusaineet Pyhän Hengen vaikutuksesta liitetään, 
on Jesus Kristus. Siitä lausuu apostoli Paavali: »Te 
olette raketut apostolein ja profeetain perustuksen
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päälle, jossa Jesus Kristus paras kulmakivi on; jonka 
päälle kaikki rakennus toinen toiseensa liitetään ja 
kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa, jonka päälle te 
myös raketaan Jumalalle asuinsijaksi Hengessä». Efes. 
2: 20—22.

Näissä ja muissa samansuuntaisissa Raamatun 
kohdissa on meille annettu ilmoituksia seurakunnan 
tai kristikirkon perusteista ja sisällöstä, mutta, kuten 
jo sanoin, varsinaisesti opillista määritelmää emme 
pyhässä kirjassamme löydä. Kun kumminkin kristin
uskoa tunnustavat ihmiset ovat tahtoneet kirkko- tai 
seurakuntakäsitteelleenkin ilmaisumuodon antaa, on 
heidän täytynyt laatia tälle Raamatun mukainen esi
tys. Niinpä on meillä Tunnustuskirjoissamme, Augs
burgin Tunnustuksessa, kappale, jolla on nimenä »Seu
rakunnasta», missä lausutaan: »Samoin opettavat, että 
yksi pyhä seurakunta alati pysyy. Mutta seurakunta 
on pyhäin ihmisten yhdyskunta, jossa evankeliumi 
oikein opetetaan, ja sakramentit oikein hoidetaan. 
Ja seurakunnan totiseen yhteyteen on kylliksi, että 
sovitaan evankeliumin opista ja sakramenttein jaka
misesta. Eikä ole tarpeellinen, että ihmiset kaikin 
paikoin asettavat yhdellaisia ihmissääntöjä, joko 
kirkkotapoja taikka juhlamenoja.» Ja Augsburgin 
Tunnustuksen Puolustuksessa sanotaan: »Seurakunta 
on Kristuksen elävä ruumis, jolla ei ainoastaan ole 
ulkonaiset merkkinsä, vaan myös sisälliset lahjat, 
Pyhä Henki ja usko, yhteisenä tavataan.»

Tunnustuskirjat mukaisesti on meidän käytän
nössä olevassa Kristinopin oppikirjassa määritelty 
Kristuksen seurakunta, että se on »pyhäin yhteys, jonka 
jäsenet Jumala sanan ja sakramenttien kautta on joh



/

dattanut Kristuksen tykö ja tehnyt osalliseksi Kristuk
sen armosta ja Pyhästä Hengestä». Puhuessaan taa
sen Kristuksen seurakunnan ilmenemisestä maan päällä, 
lausuu mainittu kirja: »Kristuksen seurakunta, joka 
on olemassa siellä, missä Jumalan sanaa oikein saarna
taan ja sakramentteja Kristuksen asetuksen mukaan 
oikein jaetaan, on nyt täällä maan päällä muukalai
nen, hajalla asuva ja kilvoitteleva, mutta on kerran 
Kristuksen tullessa ilmestyvä hänen kanssaan kirk
kaudessa.»

Yhtäpitävänä esittämäni Tunnustus- ja oppi kir
jain kohtien kanssa, määrittelee maamme etevän kirk- 
kooikeuden tuntija piispa Fr. L. Schauman vainaja 
seurakunta- tai kirkkokäsitteen Suomen kirkko-oikeu
den käsikirjassaan seuraavilla, hiukan vaikeatajuisilla 
lauseilla: »Käsitämmekö nyt yhteen ei vähimmin kir
kon uskonopillisen ja käytännöllisen, mutta myöskin 
sen sisäisen ja ulkonaisen puolen, niin voimme sanoa, 
että kirkko tositeossaan on Pyhän Hengen kautta us
kolla Kristuksen kanssa Jumalan valtakunnaksi yh
distyneitten ihmisten joukko, jonka todellinen ole
massaolo on sidottu armovälikappalten käyttämiseen, 
joiden kautta se samalla on laitos, missä Jumalan val
takuntaa ihmisellisen kasvatuksen kautta todelliseksi 
uskon elämäksi edistetään. Otammeko sitä vastaan 
kirkkokäsitteen niin laveassa merkityksessä, että sii
hen sisältyy myöskin ne, jotka siihen ulkonaisesti kuu
luvat, panematta huomiota heidän sisälliseen olemuk
seensa, niin on kirkko niiden yhdistys, joita Pyhä Henki 
sanan ja kasteen kautta on kutsunut Kristuksen tänne 
maan päälle perustaman Jumalan valtakunnan osalli
suuteen ja joista osa käyttäen armovälikappaleita
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elää ja kasvaa todellisessa uskossa ja rakkaudessa ja 
toinen osa näiden, sen keskuudessa viljeltyjen armo- 
välikappaleiden kautta kasvatetaan uskoon ja rak
kauteen.»

Piispa H. Martensen, eräs viime vuosisadan mer
kittävimpiä jumaluusoppineita, lausuu Siveysopissaan 
kristikirkon olemuksesta ja tehtävästä: »Kirkon teh
tävänä on kaikkien kansojen yhdistäminen yhdeksi 
ainoaksi suureksi perheeksi ja uskovaisten seurakun
nan kehittäminen sen täydellisyyteen asti. Kirkko on 
samalla kertaa näkyväinen ja näkymätön ruumis. Se 
on näkymätön, sikäli kuin se on pyhäin yhteys, uusi 
ihmiskunta, ei vaan tunnustajien, mutta uskovaisten 
yhteys, uskovaisten, jotka ovat hajoitetut ympäri koko 
maailman ja keskenään ovat yksi Kristuksessa; sikäli 
kuin näkymättömät voimat ja armon vaikutukset sen 
läpi virtaavat; sikäli kuin sen taivaallinen pää on nä
kymätön. Mutta se on myös näkyväinen, sikäli kuin 
sen näkymätön olento ilmaantuu maailmassa; sikäli 
kuin sen olemus on Kristuksen historiallisesta ole
muksesta ja hänen perustamistaan armovälikappa- 
leista, sanasta ja sakramenteista riippuvainen. Augs
burgin tunnustus määrittelee kirkon »pyhäin ihmisten 
yhteydeksi, missä evankeliumi oikein saarnataan ja 
sakramentit oikein hoidetaan». Kumminkin ilmaisee 
se tässä kirkkokäsitteen vaan ahtaammassa merkityk
sessä. Laveammassa merkityksessä sisältyy kirkkoon 
kaikki kastetut; sillä myöskin pienet lapset, myöskin 
nuot uskossa ja pyhityksessä heikot, jos ne ovat kas
tetut, kuuluvat kirkkoon ehkä eivät kuulukaan py
häin yhteyteen. Kirkko ei ole sama kuin Jumalan 
valtakunta. Se on Jumalan valtakunnan maallinen


