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ALKULAUSE.

Kirkon ja valtion keskinäinen suhde on vaikea 
kysymys. Paljon on tästä kirjoitettu, mutta asia on 
vielä usealle hämärä. Yhä tärkeämmäksi käy kummin
kin tämä kysymys, kun suuria muutoksia sivistysmaissa 
tehdään kirkon ja valtion välisissä suhteissa, ja kun 
uusia yhä valmistetaan. Meilläkin ovat yleiset olot 
tässä kohden siihen määrään muuttuneet, että uudet 
lainsäädäntötoimet ovat käyneet välttämättömiksi. Siitä 
syystä säädettiin esimerkiksi eriuskolaislaki. Kirkon 
kehitykselle ja toiminnalle on kuitenkin tarpeen, että 
muitakin muutoksia tehdään. Mutta tätä varten tarvit
semme välttämättä selvyyttä perusteisiin nähden, sillä 
muutoin joudumme helposti harhalle, ja väärää askelta 
on tällä alalla vaikea korjata. Mieli tahtoo ylipäänsä 
nykyaikana kaikilla aloilla niin takertua erityiskohtiin, 
että perusteet himmentyvät. Paljon epäselvyyttä on 
tässä suhteessa kirkonkin alalla olemassa, ja varsinkin 
ovat Raamatun ja uskonpuhdistuksen perusteet kirkon 
ja valtion suhteesta joutuneet hämäriksi. Tämä epä
selvyys olisi aikanaan poistettava. Olen sentähden
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koettanut pääpiirteissä esittää niitä kysymyksiä, jotka 
etupäässä ovat huomioon otettavat, kun tahdotaan saada 
ulkonaisia muutoksia kirkon alalla toimeen. Johto
päätöksiä on helppo tehdä, kun perusteet ovat selvät. 
Tärkeää on, että näitä asioita tarkemmin tähän aikaan 
mietitään.

Pakanakunnan piirissä oli valtio muinoin korkein, 
ehdoton valta. Sen alle täytyi jokaisen alistua kaikissa 
asioissa. Siveys ja  uskontokin olivat valtiollista luon
toa. Kreikan ja Rooman kansat eivät siitä syystä kär
sineet semmoista uskonnollista valtaa, joka tahtoi va
paasti muodostua valtion rinnalle, sillä valtio oli niiden 
mielestä kaiken siveellisen ja uskonnollisen elämän kor
kein edustaja. Kansalaisen siveys oli valtion siveyttä; 
hänen jumalansa olivat valtion jumalia.

Mutta kristinusko asetti Jumalan valtakunnan kor
keimmaksi vallaksi. Tämän alle tuli valtionkin alistua, 
sillä sekin on Jumalan palvelija, joka ei saa itsekkäitä, 
oikullisia tarkoituksia tavottaa. Senkin täytyy Jumalan 
tahtoa tehdä. Jumalan valtakunta on kristillistä seura
kuntaa korkeampi ja laajempi, mutta tämä on osa tätä 
Jumalan valtakuntaa. Kristinusko siirsi siis valtion 
hallitsijan istuimelta ja teki siitä Jumalan palvelijan, 
jonka tulee oikeutta valvoa, ja se antoi kristilliselle 
seurakunnalle uskonnollisissa asioissa itsenäisen aseman.

Taistelun täytyi sentähden syntyä Rooman valta
kunnan ja kristillisen seurakunnan välillä. Mahtava 
maailmanvalta koetti kaikin voimin hävittää sitä seura-
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kuntaa, joka ei kunnioittanut valtiota ehdottomana val
tana, ja joka ei uskonnollisissa asioissa taipunut sen 
säännösten alle. Kristityiltä riistettiin kansalliset ja 
yhteiskunnalliset oikeudet ja heitä vaivattiin ja sur
mattiin hirmuisella tavalla. Uusia kidutuskoneita kek
sittiin heitä varten. Pakanallinen valtio taisteli kaikilla 
maallisen vallan ja väkivallan aseilla, mutta kristikunta 
taisteli hengen aseilla ja noudatti, kärsien, Kristuksen 
esikuvaa. Silloinkin kun kristittyjen luku oli kasvanut 
niin suureksi, että he olisivat voiton toivolla voineet 
aseelliseen puolustukseen ruveta, pysyivät he uskollisina 
kristinuskon perusteille. Maallisissa asioissa he olivat 
valtion alammaisia, mutta uskonnollisella alalla he py
syivät vapaina. Kristikunta voitti tässä taistelussa, ja 
tämä voitto oli totuuden kauniimpia voittoja.

Kun kristinusko tuli Rooman valtakunnan uskon
noksi, muuttui kristillisen seurakunnan asema kokonaan. 
Sisällisesti se kadotti paljon, mutta ulkonaisesti pääsi 
se parempaan asemaan. Kristillinen kirkko tuli kan
sojen kasvattajaksi. Pakanakunnan uskonnot ja valtiot 
olivat tätä virkaa tähän asti hoitaneet, eikä se ollut 
toivottavissa, että ne olisivat eteenkinpäin tässä toi
messa pysyneet. Äärettömän suuri on kirkon vaikutus 
kansojen kasvattajana ollut. Vaikea on sanoa, milii
siksi keskiajan olot olisivat muuttuneet, ellei kristillinen 
kirkko olisi taivuttanut raakoja kansoja kristillisiä ta
poja noudattamaan. Raskas, pitkä ja ponteva oli kir
kon taistelu uskon ja siveyden hyväksi. Pintapuolinen
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käsitys halveksii tätä työtä ja takertuu varjokohtiin, 
mutta ratkaisevasta arvosta on tämä taistelu ollut. 
Paljon kuonaa liittyi kyllä kirkkoon, ja paljon paka
nuutta viihtyi vielä kristillisen vaipan alla, mutta kristin
uskon perusteet pääsivät kumminkin vähitellen johonkin 
määrään ohjaamaan kansojen elämää.

Syvä ja moninainen on uskonpuhdistuksen vaikutus 
kansojen elämään ollut. Ennen kaikkea puhdistettiin 
protestanttisissa maissa oppi niistä ihmissäännöistä, 
joita katolikunnan piirissä oli sepitetty. Ja siveellinen 
elämä virkistyi. Raittiimpi tuuli liikkui kristikunnassa. 
Uskonnollinen voima elähytti protestanttisia kansoja, 
ja kristinuskon perusteet pääsivät nyt syvemmältä kuin 
ennen uudistamaan kansojen elämää. Uskonpuhdistus 
antoi aviolle arvonsa ja vaikutti tässä kohden paran
nuksen katolikunnassakin. Avion pyhyys oli katoli- 
kunnassa tallattu. Avioliitto oli kyllä täällä tehty 
sakramentiksi, mutta aviotonta elämää ylistettiin kum
minkin aviolittoa pyhemmäksi, ja avioeroa annettiin kai
kenlaisista tyhjistä syistä. Mutta avio pääsi arvoonsa 
protestanttisissa maissa, ja henkinen elämä elpyi. Kir
kon ja valtion suhde tuli selvemmäksi, ja kristinuskon 
henki vaikutti elähyttävästi yhteiskunnalliseen elämään. 
Paavin vallan alla] oli epäuskon halla tehnyt suuria 
tuhoja kristikunnan viljavainiolla. Uskonpuhdistuksen 
aikakausi oli raittiin uskon viljava aika.

Tämän ajan perästä on kristinuskon vaikutus kan
soihin ollut ajoittain suurempi, ajoittain vähäisempi, sen
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mukaan kuin Jumalan Henki on saanut syvemmältä 
vaikuttaa, ja sen mukaan kuin kristikunnassa on ollut 
enemmän tahi vähemmän uskollisuutta. Yleinen kehitys 
liikkuu nykyaikana kristinuskon perusteista pois vas
takkaiseen suuntaan. Epäkristillinen maailmankäsitys 
valloittaa yhä enemmän alaa, ja laajalta on jo kan
sojen elämässä perusteita hallitsemassa, jotka ovat 
ristiriidassa kristinuskon kanssa. Luopumus Jumalasta 
on uskonnon alalla yhä kasvamassa, ja epäuskon valta 
tunkeutuu yhteiskunnallisen elämän perusteisiin asti. 
Mutta epäusko on hajottava voima. Ihminen ei ole 
luotu epäilemään, vaan uskomaan. Oikein on Goethe 
sanonut, että „maailman ja ihmiskunnan historian vasi- 
tuinen ja tärkein kysymys, jonka alle kaikki muut 
alistuvat, on taistelu uskon ja epäuskon välillä". Tämä 
taistelu kiihtyy kiihtymistään. Kehitystä on kyllä paljon 
uskonkin alalla. Piittaamattomuus vähenee. Uskon kil
voitus kasvaa. Mutta epäuskon kasvaminen on viime 
aikoina ollut paljon laajempi, ja sen hedelmät astuvat 
kaikkialla näkyviin. Usko on kuitenkin lopulta voit
tava, sillä raitis usko on elämän voima.

Epäuskon kasvaessa tulee kansakirkkojen asema 
yhä vaikeammaksi. Niiden tulisi kasvattaa kansojen 
suurta enemmistöä kristilliseen uskoon ja siveyteen, 
mutta yhä useammat vetäytyvät sen vaikutuspiiristä 
pois, ja useat paneutuvat sen vaikutusta vastaan. Sii
hen määrään kuin epäkristilliset perusteet voittavat alaa, 
laskeutuu kristinuskon perusteiden arvo, ja kirkon vai-
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kutuB heikkenee. Ei ole kumminkaan tätä nykyä ole
massa sitä valtaa, joka voisi ottaa toimittaakseen kansa- 
kirkon tärkeää tehtävää. Eikä se ole kansoille hyväksi, 
jos kansakirkkojen täytyy jättää toimensa, sillä yleistä 
uskonnollista kasvatusta eivät eriuskolaiskunnat voi pit
kän päälle pitää vireillä. Sentähden tulee kirkon pyytää 
uskollisesti tehdä velvollisuutensa, niin kauan kuin sille 
suodaan uskonnollinen ja siveellinen toiminta koko kan
san hyväksi. Jos kirkon täytyy tästä asemasta väistyä, 
on sillä siitä oleva sisällisesti suuri hyöty. Kärsiväl
lisyys on sille tätä nykyä tarpeen.

Totuudesta kirkko ei saa luopua. Kristinuskon 
perusteissa tulee sen horjumatta pysyä. Mutta sem
moiset ulkonaiset säännökset, jotka ovat ulkonaisen 
järjestyksen tähden aikanaan kirkon kehityksessä syn
tyneet, ovat myös aikanaan muutettavat, milloin uudet 
olot tekevät sen tarpeelliseksi. Sentähden onkin muu
tamia ehdotuksia viime aikoina tehty. Kun kirkollis
kokous kaiketi taas kokoontuu vuonna 1898, olisivat 
semmoiset kirkkoa koskevat ehdotukset, joista kirkollis
kokouksen tulee antaa lausuntonsa, nostettavat tulevilla 
valtiopäivillä. Muissa kysymyksissä olisivat ne muu
tokset, jotka välttämättä ovat tehtävät, saatavat aikaan, 
ennenkuin niiden toimeensaaminen tulee vaikeammaksi. 
Jumala ohjatkoon armollaan ja Hengellään kirkkomme 
kehitystä! Hän antakoon siunauksensa tälle kirjaselle!

Toivola, kesäkuun 11 päivänä 1894.
Gustaf Johansson.



I. Kristillinen kirkko.
Pakanakunnan alalla syntyi monenlaisia uskon

toja ja uskonnollisia yhdistyksiä, jotka koettivat ra
kentaa jonkunlaista yhteyttä korkeimman olennon 
ja ihmisen välillä. Jumala on kyllä, kuten Raamattu 
sanoo, pakanainkin Jumala, ja  hän kuuli pakanain 
rukouksia, mutta todellista yhdistystä Jumalan kanssa 
eivät pakanakunnan uskonnot saaneet toimeen, eivät
kä ne voineet antaa levottomalle ihmishengelle rau
haa. Synnin valta rehotti tällä alalla, ja  lopulta 
uupui kaikki epätoivoon.

Mutta Israelin kansassa valmisti Jumala uskon
nollisen yhdistyksen itsensä ja  uskovan välillä. Hän 
teki liiton Israelin kanssa ja  antoi sille lakinsa Sii
nain vuorella. Jumala valitsi Israelin pyhäksi kan
saksi ja erotti sen muista kansoista. Niin oli Israel 
Jumalan oma kansa, jota Jumala kasvatti lakinsa ja 
profeettainsa kautta uskolla vastaanottamaan maail
man Vapahtajan. Siinain laki selvitti omantun
non lain, joka oli synnin kautta voimattomaksi tul
lut, ja tämän lain kautta syntyi synnin tunto, mutta 
se ei voinut sisällistä pyhyyttä antaa. Jumala ei 
saattanut vielä tulla todelliseen yhdistykseen ihmi
sen kanssa, sillä synti ei vielä ollut sovitettu. Vanha 
liitto oli ainoastaan tulevan, täydellisemmän varjo.
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