
KIRKOLLINEN

O IK E A O P P IS U U S

KIRJOITTANUT

ANTTI J. PIETILÄ
JUMALUUSOPIN TOHTORI

HELSINGISSÄ
KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA



Kustannusosakeyhtiö Otavan 
kirjapaino, Helsingissä, 1915



Sisällys.
Siv.

Alkusana ........................................................................  7
Oikeaoppisuuskysymyksen valaisemiseksi ................... g
Oikean opin merkitys papin toiminnalle ................... 28



✓



Kysymys kirkollisesta oikeaoppisuudesta on viime 
aikoina eri kertoja pyrkinyt herättämään mielenkiintoa 
keskuudessamme. Nykyaikaisen elämän kehitys sekä 
tieteellisten ajatusmuotojen muuttuminen aiheuttavat 
yhä uusia yrityksiä pukea kristillistä uskontotuutta 
ajanmukaisiin muotoihin, katselemaan sitä aina jol
tain erityiseltä, aikamme henkisiä tarpeita vastaavalta 
näkökannalta. Toiselta puolen uskonkokemuksessaan 
sisällisesti tyydytetyn seurakunnan itsetajunta aavistaa 
uudistuksissa vaaroja ja asettuu kaikella voimalla 
puolustamaan perittyihin opinkaavoihin sisältyvää 
totuutta. Kummallakin peruspyrkimyksellä on hyvä 
oikeutuksensa. Kysymys on vain siitä, miten ne ovat 
sopivimmin käytännössä yhdistettävät.

Seuraavat kirjoitelmat asettuvat tätä yhdistämis- 
tehtävää palvelemaan. Dogmikehityksestä huolehtimi
nen kuuluu tieteelliselle teologialle, ja sentähden on 
tälle taattava tarpeellinen liikkumistila. Dogmeihin 
kätketyn itmoitusaineksen vaaliminen kuuluu seura
kunnalle, ja sentähden on seurakunnallinen julistus 
päättäväisesti sidottava jumalalliseen ilmoitukseen. Näi
den periaatteiden noudattaminen vaatii tarkkaa, yksi
tyiskohtaista harkintaa, mutta on mahdollinen seura-
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kunnalle, joka omakohtaisessa uskonkokemuksessaan 
arvostelee hengellisiä asioita hengellisesti (i Kor. 2, 13).

Edellinen seuraavista kirjoitelmista julkaistiin jo 
alkuvuodesta »Vartijassa», jälkimäinen on esitelmä, 
joka pidettiin yleisessä yksityisessä pappeinkokouk
sessa Helsingissä kuluvan lokakuun 13 p:nä.

Helsingissä lokakuun 18 p. igi5■

Kirjoittaja.



Oikeaoppisuuskysymyksen valaisemiseksi.

Jos mikään kysymys on aikojen kuluessa kristi
kunnan keskuudessa voinut saattaa ihmisten mieliä 
kerta toisensa perästä jännitykseen, niin on sen aina
kin kysymys oikeaoppisuudesta tehnyt. Varsinkin 
milloin joku pappi tai muu julkinen opettaja on pyr
kinyt todella syventymään kristilliseen totuuteen ja 
niin tehdessänsä joutunut katselemaan sitä joltain 
erikoiselta, uudelta näkökannalta, jota ei ole edelly
tetty vanhoja dogmaattisia kaavoja laadittaessa, 
silloin on aina ollut henkilöitä, jotka ovat olleet val
miit toteamaan poikkeamisia oikeasta opista, jopa 
kieltämään uutuuksien esittäjältä jäsenyyden kirkolli
sessa yhteiskunnassa. Veltto virantoimitus, viran 
arvon vaaraan paneminen taitamattomalla käytök
sellä, likaisin ahneus, vieläpä törkeät siveelliset lan
keemuksetkin jätetään joko kokonaan huomaamatta 
tai annetaan anteeksi mieluummin, kuin että on kir
jaimenkaan verran poikettu »oikeasta» opista. 
Ainoastaan harhaoppinen on ehdottomasti vaaralli
nen, ainoastaan hän on ehdottomasti saatettava edes
vastuuseen, ainoastaan hänen päälleen sopii arkaile
matta heittää julkisia syytöksiä, ainoastaan häneen 
on kirkkolain pykälät ilman armoa sovitettava, sillä
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hän villitsee maan, on mätähaava ja rutto kirkon 
muuten terveessä ruumiissa. Sen vuoksi keskiaikai
nen katolinen kirkko esim. skismaatikoita ja noitia 
vainotessaan julisti heidät harhaoppisiksi, koska 
mikään muu virhe kirkon sääntöjä vastaan ei tehon
nut samassa määrässä vankeus- ja kuolemantuo
mioita perusteltaessa.

Puhdasoppisuuden harrastus — kuinka liioitel
luissa ja harhaan osuneissa muodoissa se kulloinkin 
lienee esiintynytkin — on sisimmässä ytimessään 
täysin oikeutettua ja ymmärrettävää. Sen juurena 
on seurakunnan niin luonnollinen huolenpito pelas
tuksen perusehtojen loukkaamattomuudesta. Tässä 
mielessä Paavali asettaa i Tim. 6, 3 opin normiksi 
»Herran Jeesuksen Kristuksen terveet sanat» ja »opin, 
joka on jumalisuuden mukainen», 2 Tim. 1, 13 itse 
esittämänsä opin; tässä mielessä hän vaatii Tiit. 1, 9 
seurakunnan kaitsijan pysymään kiinni »opinmukai
sessa, luotettavassa sanassa». Seurakunnassa jatku
van opin ja julistuksen täytyy olla sopusoinnussa 
Kristuksen ja apostolien opin sekä alkukristillisen 
hurskauden kanssa.

Näin pitkälle asia on selvä. Mutta niin pian kuin 
tulee kysymys siitä, mitä Kristuksen ja apostolien 
oppi on, syntyy vaikeuksia. Vaikka jätämmekin 
syrjään Uuden Testamentin käsikirjoitusten ja mui
den tekstikriitillisten seikkain aiheuttamat epämää
räisyydet, jää jälelle suuri luku muita, joita ei voida 
ratkaista minkään ulkonaisen normin mukaan. Kris
tus ja hänen lähimmät valtuutettunsahan eivät olleet 
opettajia tämän sanan koulumaisessa merkityksessä, 
yhtä vähän kuin jumalallinen ilmoitus on milloinkaan
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ollut pelkkää teoreettisten oppien ilmoittamista. 
Kristuksen varsinainen työ on siinä, että hänessä on 
Jumalan valtakunta tullut meidän keskuuteemme, 
että hänessä on jumalallinen elämä avautunut ihmis
kunnalle, että hän toimittamansa sovituksen kautta 
on raivannut pois väliseinän Jumalan ja ihmisten 
väliltä. Tätä tarkoittavat hänen tekonsa, tätä myös
kin hänen sanansa. Sanojenkin lähin tehtävä on 
aukaista Jumalan olento siten, että elämän virrat 
pääsisivät vuotamaan ihmisiin. Ja apostolien tarkoi
tus on sitoa ihmisiä Kristukseen. Että siinä tarvitaan 
oppia, jopa lopulta varsin monipuolista ja yksityis
kohtaista, ei ole muuta kuin luonnollista, mutta ei 
tarvitse olla mikään Raamatun tuntija huomatak
seen, että seurakunnassa tykkivä elämä semmoise- 
naankin on apostolien mielestä jumalallista ilmoi
tusta, keino Jumalan valtakunnan levittämiseen. 
Näin tapaamme Kristuksen ja apostolien parissa 
liikkuessamme aina vain persoonallisuuksia ja niiden 
välisiä suhteita, pelkkiä käytännöllisiä asioita; jos 
oppia kohtaamme, niin sekin on enimmältä osalta 
sellaista, että sen voi, niin sanoaksemme, muuttaa elä
mäksi. Kun esim. gnostikoiden puolelta tyrkytettiin 
seurakunnalle oppia opin vuoksi, niin Paavali lausuu 
siitä rajattoman halveksumisensa; sellainen oppi on 
turhan riidan ja viisastelun palvelija (i Tim. 6, 4; 2 
Tim. 2,14. 23; Tiit. 3, 9).

Tämä Kristuksen ja apostolien opin käytännölli
nen luonne vaikuttaa ratkaisevasti sen omistamiseen. 
»Minun oppini ei ole minun, vaan sen, joka minut 
lähetti», Jeesus sanoo. »Jos joku tahtoo tehdä hänen 
tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Juma
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lasta, vai puhunko minä omiani (Joh. 7, 16 seur.).» 
Ja pyhä Bernhard sanoo: »Tantum Deus cognoscitur, 
quantum diligitur.»1 Seurakunnan omistama teoreetti
nen selvyys Kristuksen opista riippuu aina siitä, missä 
määrin Kristuksen hengen mukaisella järjestyksellä 
on tilaa sen sisällisessä ja ulkonaisessa elämässä. 
Seurakunnan käytännöllinen suhde Jumalaan, se, 
mitä se kulloinkin kristillisyydeltä odottaa, sen hen
gelliset ja maalliset tarpeet, se yleissivistyksellinen 
ja -siveellinen tilanne, jossa sen on kulloinkin elet
tävä ja toimittava, nämä kaikki vaikuttavat siihen, 
mitä seurakunta on Kristuksen opista omaksunut, 
mitä se siinä pitää tärkeänä tai vähemmän tärkeänä.

Nämä yleiset näkökohdat osoittautuvat läpi koko 
dogmihistorian paikkansa pitäviksi. Juutalaisuudesta 
kääntyneet kristityt, jotka olivat lapsuudestaan asti 
perehtyneet Messias-aatteeseen, leviitalliseen puh
tauteen, uhriteorioihin j. n. e., puhuivat Jeesuksesta 
mieluimmin Daavidin poikana ja ylimäisenä pappina, 
usein suorastaan unhottaen hänen oleellisen jumaluu
tensa. Filosofiassa ja mysteeriohurskaudessa kou- 
luutetut kreikkalaiset näkivät Jeesuksessa Logoksen, 
»toisen Jumalan», jossa jumalallinen substanssi oli 
lähestynyt ihmisiä, ja antautuivat monimutkaisiin ja 
vaikeisiin spekulatsioneihin siitä, miten tämä juma
lallinen substanssi suhtautuu inhimilliseen substans
siin Jeesuksen persoonassa, miten ihminen tulee siitä 
osalliseksi sakramentissa, miten kontemplatsionissa 
ja ekstaasissa voi siihen vajota j. n. e. Sanansa pitä
mistä, liittoa ja sopimuksia kunnioittavat, persoo-

1 Jumala tunnetaan sikäli kuin häntä rakastetaan.


