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Kuopion hiippakunnan viimeisessä pappiskokouksessa 

jätettiin kirkkolain säätämän kirjotuksen tekeminen tuleviin 

pappiskokouksiin kirkkoherra Fredrik Rechardi il le, joka 

myös suostui tätä tehtävää suorittamaan. Mutta kun aika 

oli ruveta jakelemaan kirjotusta hiippakunnan papistolle, 

ilmotti kirjotuksen tekijä, ettei hän voinut tätä valmistaa, 

kun hänen terveytensä aluksi oli ollut heikko, ja  hämä

riä kohtia sittemmin oli Hinautunut hänen valitsemassa 

aineessaan.

Tämä tieto saapui minulle tarkastusmatkalla Heinä

kuussa. Aikaa oli nyt niin vähän käytettävissä, että toisen 

oli vaikea ruveta kirjotuksen tekemiseen. Suuressa kiireessä 

ja  väsyneenä olen sentähden tätä kirjotusta laatinut, ett'ei 

pappiskokous jä isi kokonaan ilman tämmöistä. Lyhyt on 

aika ollut, moninaiset vaikeat tehtävät ovat tämänkin su

pistaneet aivan vähäiseksi, ja  matkalla-olo tuottaa monta 

estettä, mutta aine on tätä nykyä niin tärkeä, että kirjotus 

ehkä tämmöisenäkin jossakin määrässä voi tarkotustaan 

täyttää.

Liminka 8  päivä Elokuuta 1890.
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K auan on kysymys kirkon asemasta ollut esillä. Useassa 

maassa on paljon työtä tehty tämän selvittämiseksi, mutta 

paljon hämärää ja vaikeuksia on vielä tässä kohden olemassa. 

Eriuskolaislain esiintyminen tekee kysymyksen tärkeäksi meille.

Katolinen kirkko on kyllä ollut olevinaan selvillä, mitä 

perusteisiin tulee. Valtiolla ei ole tämän kirkon käsityksen 

mukaan mitään oikeutettua olentaa, sillä se perustuu muka 

väkivaltaan. Kirkon tulee sentähden hallita mailmaa, ja valtio 

on kirkon palvelija. Tällä kannalla katoavat kyllä vaikeudet 

tietopuolisessa suhteessa, mutta sitä suurempia syntyy käy

tännön alalla, sillä peruste on väärä. Valtiokin on Jumalan 

asettama. Silläkin on tärkeä tehtävä, eikä kirkko saa tunkeutua 

sen valtapiirin alalle. Kummastuttaa kyllä, että katolinen kirkko 

niin sitkeästi on pitänyt kiinni tästä perusteesta, ja että se vielä 

tällä vuosisadalla voi tätä julki tuoda, vaikka perusteen toteutta

minen silminnähtävästi on mahdoton; mutta perustetta kannat

tamassa on se totuus, että valtio ja kirkko kerran kehityksen 

lopussa yhdistyvät. Silloin ollaan vaan aivan uusissa oloissa.

Kuitenkin vallottaa katolinen kirkko yhä alaa, ja hiljan se 

voitti Euroopan mahtavimman vallan. Kun Itävalta ja Ranska 

olivat voitetut, luuli Bismarck voivansa taivuttaa katolista kirk

koakin tahtonsa mukaan, mutta hän erehtyi. Pitkän ja kiivaan
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taistelun perästä, täytyi hänen rauhaa hieroa paavin kanssa, ja 

tämä sai voittajana määrätä rauhan ehdot. Paljon väkeväm- 

pänä lähti katolinen kirkko tästä sodasta. Ja kumminkin on 

katolisen kirkon asema semmoinen, että yritys rajottaa sen 

valtaa on oikeutettu. Mutta Bismarck ryhtyi myöskin katolisen 

kirkon sisällisiin kysymyksiin ja loukkasi uskonnollisia perus

teita. Ja kun kansan uskonnolliset voimat nousevat taisteluun, 

on maallisen vallan mahdoton niitä kukistaa. Jos Bismarck 

olisi paremmin tuntenut kirkon olentoa ja asemaa, olisi tämän 

taistelun seuraus ollut toinen, ja Euroopan etevin valtiomies 

olisi päässyt tappiosta, joka oli suuri ja hänelle nöyryyttävä. 

Viittaamme tähän tapaukseen, sentähden että se todistaa kysy

myksen kirkon asemasta hämäräksi niissäkin piireissä, missä 

syystä odottaisi selvyyttä.

Reformeerattu kirkko on ylipäänsä tässä kohden asettu

nut vanhan liiton kannalle. Calvin tahtoi Genéve’ssä perustaa 

jumalvaltion, teokratian, jossa valtio ja kirkko yhdistyisivät. 

Tämä ei onnistunut pienessäkään piirissä pitkän päälle. Mahdo

tonta olisi tätä yritystä alkuunkaan panna suuremmassa.

Vanhassa liitossa yhdistyi valtio ja kirkko, jos uskonnol

lista yhdyskuntaa täällä täksi nimitämme. Israelin kansan val

tiolliset säännöt ja asetukset olivat uskonnollisiakin. Tämä 

asema oli täällä mahdollinen, sillä vanha liitto liikkui vielä 

varjon piirissä, ja sen yleinen perustus oli mailmallinen. Olen

non ja ilmenemyksen välillä ei ollut sitä vastakohtaa olemassa, 

että valtion ja kirkon yhdistys olisi käynyt mahdottomaksi.

Mutta uusi liitto liikkuu korkeammassa piirissä. Kris

tuksen seurakunta on ylhäällä syntynyt. Jumalan valtakunta,
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joka tässä ilmestyy, ei ole tästä mailmasta, vaan se tahtoo 

luoda uusia taivaita ja uutta maata. Sentähden tämä mail- 

mallinen piiri ei kelpaa vasituiseksi ilmenemysaineeksi Kris

tuksen seurakunnalle, vaan tämä on vieras ja muukalainen 

maan päällä. Kun valtion elämä vasituisesti liikkuu tässä 

mailmallisessa piirissä, on täydellinen yhdistys kirkon ja valtion 

kesken täällä mahdoton. Uusissa taivaissa ja uuden maan päällä, 

kun tämä mailmallinen piiri on kirkastunut, tapahtuu tämä 

yhdistys. Silloin ovat olento ja ilmenemys soinnussa.

Reformeerattu kirkko erehtyy sentähden siinä, että se 

sekottaa vanhan ja uuden liiton, ja se antaa myöskin kirkon 

ulkonaisille järjestysmuodoille ja asetuksille liiallisen arvon. Kris

tinusko ei säädä kirkolle mitään määrättyä ulkonaista asetusta, 

vaan virkoja ja säännöksiä syntyy Kristuksen seurakunnan alku- 

aikoinakin olosuhteiden ja kasvavan tarpeen mukaan. Perusteet 

ovat kyllä Raamatusta otettavat, mutta kirkolla on vapaus tällä 

alalla säännöksiä tehdä, sen mukaan kuin kehitys ja ulkonaiset 

olot vaativat. Reformeerattu kirkko on tässä kohden johonkin 

määrään orjuutettu. Sentähden on tämän kirkon asema yli

päänsä epäselvä ja yksipuolinen, mutta tarkalla huolella on se 

valvonut kirkkonsa ulkonaista järjestymistä.

Luterilainen kirkko terotti etupäässä Jumalan puhtaan sanan 

saarnaamista ja sakramenttein oikeaa hoitamista. Sentähden on 

tämä kirkko ennen kaikkia ahkeroinnut istua Jesuksen jalkain juu

rella ja kuunnella, mitä Hän puhuu, ja se on pyytänyt käyttää sak- 

ramentlejä Kristuksen asetuksen mukaan. Tässä kohdun on Lute

rilainen kirkko varmaan asettunut oikeaan asemaan, ja runsaita 

hedelmiä on se saanut työstään korjata elämän ja tieteen alalla.
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Mutta valitettavasti laiminlöi tämä kirkko suuressa mää

rässä ulkonaista järjestystyötä ja asetuksensa kehittämistä. Us

konpuhdistuksen syntyessä olivat ruhtinaat auttamassa, ja nämä 

tukivat valtiollisella alalla kallista uutistyötä. Kirkon hallitus 

joutui sentähden tänä aikana valtion käsiin, ja kirkollisten 

asetusten laatiminen jäi enimmäkseen ruhtinasten toimitettavaksi. 

Valtio sai täten tehtäviä osakseen, jotka eivät oikeastaan sille 

kuuluneet. Uskonpuhdistajat tarkotus oli kyllä aikanaan siirtää 

niitä kirkollisia toimia, jotka yksinomaisesti ovat kirkollista 

luontoa, valtiolta kirkollisille virastoille, multa tämä jäi teke

mättä. Luonnollisena seurauksena tästä oli, että käsitys kirkon 

ja valtion suhteesta vähitellen hämmentyi, ja kirkon ulko

nainen järjestystyö jäi kokonaan takapajulle. Luterilainen 

kirkko on kärsinyt paljon vahinkoa tästä laiminlyömisestä.

Selvyyttä ei puuttunut uskon-puhdistuksen aikana kirkon 

ja valtion olennosta ja keskinäisestä suhteesta. Lutherin nero

kas henki ja syvä tieto kristinuskossa esiintyy tässäkin koh

dassa silmäänpistävällä tavalla. Aivan selvään on hän esittänyt 

perusteet tässä asiassa, mutta nämä eivät päässeet laajem

malta käytäntöön. Kirkkojärjestyksiä tehtiin luterilaisissa maissa, 

ja useat näistä rakennettiin oikealle perustukselle, mutta 

kehitystyö keskeytyi varhain tällä alalla, ja taantuminen on 

nähtävänä yli koko luterikunnan. Aikaisemmissa kirkkojär

jestyksissä liikkuu uskonpuhdistuksen raitis, elävä henki, ja 

perusteet ovat näissä paljon selvemmät, kuin myöhäisem

pään aikaan syntyneissä. Ruotsin ja Suomen ensimmäinen 

kirkkojärjestys onkin tässä suhteessa parempi, kuin kirkkolaki 

vuodelta 168(5.


