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Armo, laupeus ja rauha Isältä Juma
lalta ja Kristukselta Jeesukselta, meidän 
Herraltamme! (i. ja 2. Tim. 1 : 2.)

NÄILLÄ apostolisen tervehdyksen sanoilla ter
vehdän kaikkia Teitä, Turun arkkihiippakun

nan pappeja ja seurakuntalaisia, joihin nyt olen 
yhdistetty saamani kutsumuksen perustalla piispak
senne. Suuri tehtävä on hoitooni uskottu, mutta 
tahdon heti lisätä: rakas ja ihana. Suuri, sillä tämä 
Turun arkkihiippakunta on Suomen kirkon vanhin 
hiippakunta, jossa erityisesti tunnemme pyhien 
perinteiden velvoittavaa painoa. Rakas, sillä tämä 
on minullekin kotihiippakunta, jonka kansan kes
kuudessa olen viettänyt lapsuuteni ja nuoruuteni 
ajan. Ihana on kutsumus palvelustyöhön yhdessä 
Teidän kanssanne, jotta tämän hiippakunnan alueella 
Kristuksen evankeliumi julistettaisiin seurakunnissa 
täyteliäänä ja elävästi, niin että monet kokisivat 
sen Jumalan voimaksi jokaiselle uskovaiselle pelas
tukseksi.

Tampereen hiippakunnassa, josta siirryn keskuu
teenne, toi minulle työssäni ja matkoillani jatku-
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vasti iJoa lähimpien edeltäjieni muistaminen. Jäl
leen on minulla sama etu Turun arkkihiippakun
nassa. Sanon etu, sillä siinä on jotakin kannattavaa, 
kun edeltäjien työ innoittaa, ja kun heidän muis
tonsa tukee. Autioksi käy mieli, jos sielussa on 
ylenkatseellista arvostelumieltä heitä kohtaan, jotka 
virassa kävivät edellä. Tällaista mielialaa tapaa 
toisinaan kirkon pyhäin virkojen haltijoiden parissa
kin.

Ensimmäisen kerran näin arkkipiispa GUSTAF 

JOHANSSONin kotiseurakuntani piispantarkastuksessa 
Uudenkaupungin kirkossa kesäkuussa 1908. Kol
men viime vuoden rippilasten joukossa seisoimme 
kuulusteltavina edellisenä vuotena ripillelaskettujen 
joukossa. Miten suoriuduimme, sitä en enää muista. 
Se, että olin tullut samana keväännä ylioppilaaksi, ei 
muuttanut mitään siitä, että oli mentävä kuulus
teltavaksi piispantarkastukseen. Sellaiset olivat tuo
hon aikaan Länsi-Suomen lujat kirkolliset perinteet. 
Kolmen vuoden perästä, papiksivihkimyksen aikoi
hin, jouduin uudelleen arkkipiispa Johanssonin 
kanssa kosketuksiin. Hän asui siihen aikaan melko 
pysyvästi Helsingissä raamatunsuomennoskomitean 
töiden takia. Kulmatalossa Tähtitorninmäen ala
puolella merelle päin, hänellä, laajojen näköalojen 
ystävällä, oli kotinsa. Siellä kävimme tiedustamassa 
häneltä vihkimyksestä. Meitä oli yksitoista miestä, 
jotka vihittiin pyhään pappisvirkaan Turun Tuomio
kirkossa kesäkuun 10. p. 1911. Kuinka suurella
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innolla puhuikaan Gustaf Johansson sinä päivänä 
papinvirasta kaikista kutsumuksista korkeimpana ja 
ihanimpana. Hän oli oikeassa: korkein on Jumalan 
sanan julistajan tehtävä, sillä Jumalan sanan ihmis- 
sieluihin tekemästä vaikutuksesta riippuu mitä suu
rimmassa määrin kansojen tulevaisuus. Se luo siveel
lisen ryhdin kansaan. Kansan valmius romahtamaan 
syntyy kuten myrskyn kaatamassa hongassa ensin 
sen sisimmässä, mikä lahoaa. Ihana on papinvirka, 
sillä kristillinen julistus ei vaadi, vaan antaa lah
jaksi, julistaa armoa ja toivoa huonoimmalle, itseään 
eniten halveksivalle ihmiselle. Myöhemmin tapa- 
sin arkkipiispa Johanssonin vain harvoin. Muu
tin sitä paitsi jo papiksivihkimysvuotena silloiseen 
Porvoon hiippakuntaan. Etäältä vain havaitsin 
tämän Suomen kirkon suuresti kunnioittaman ja 
rakastaman esimiehen esikuvalliset ominaisuudet: 
suuren lujuuden ja suuren rakkauden. Johansson 
oli viimeisessä luennossaan yliopistossa sanonut nuo
rille ystävilleen: »Muistakaa, ettette ole ihmisten 
orjia.» Horjumattomuus vakaumuksessa ja pelotto
muus ihmisten uhkausten, halveksumisen ja arvos
telun edessä antoi hänen luonteelleen kallion- 
luj uutta. Mutta rakkaus oli myöskin hänen suuri 
ominaisuutensa. Hänen rakastava huomaavaisuu
tensa ja perinpohjin vaatimaton esiintymisensä jätti 
kaikkialle, mutta erityisesti arkkihiippakunnan 
papistoon ja väestöön, unohtumatonta jälkeä. 
Hän osasi ihmeellisesti erottaa henkilöt j^ asiat.
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Kauneimpana esiintyi Gustaf Johanssonin hahmo 
kuitenkin, kun viime vuonna sain hänen omaistensa 
luona Turussa katsella valokuvia hänen kesäpai
koistaan.

— Tällainen oli Karmel, — lausui hänen tyttä- 
rensä ojentaessaan nähtäväkseni pienen »tunturi- 
majan» kuvan Kajaanin lähistöltä, korkealta vuo
relta, mistä avautui rannaton metsänäköala. Pie
nen rakennuksen katolle oli rakennettu näköala- 
torni. Ja hän jatkoi:

— Isäni rakensi tämän saadakseen täällä kor
kealla hiljaisuudessa rauhassa rukoilla Suomen kan
san puolesta.

Rukoileva arkkipiispa ! Hänen voimansa oli ahke
rassa seurustelussa Jumalan kanssa. Ylhäinen iäisyy
den ilmapiiri täytti myös hänen jumaluusoppinsa, 
jonka ydin yhä edelleen on kulumattoman arvokas 
Suomen kristikunnalle.

Elävänä on mielessäni arkkipiispa L a u r i INGMANin 

muisto, sainhan ensin olla hänen oppilaanaan, sit
temmin työskennellä yhdessä hänen kanssaan hänen 
assistenttinaan yliopistossa yli kahdeksan vuotta. 
Hän ei ollut koskaan aikonut sijoittautua pitämään 
kirkkomme peräsintä Turusta käsin, sillä hän oli 
pohjimmaltaan pyyteetön ja vaatimaton luonne. 
Sitä paitsi olivat häntä jo neljännesvuosisadan ajan 
kiinnostaneet ennen kaikkea maamme yleiset asiat, 
valtiollinen elämä. Hänen voimansa oli, mitä
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lahjoihin tulee, ennen kaikkea kriitillinen äly. Siinä 
katsannossa hän oli ihailemansa opettajan ALFRED 

KIHLMANin sukulaissielu: heidän molempien oli 
helpointa arvostella heikkoja kohtia teologiassa, 
kirjossa, kansan yhteisessä elämässä. Oikeaan osui 
Erkki Kaila sanoessaan muistopuheessaan, että 
Ingmanilla oli sekä tilaisuuksien (chanssien) että 
vaarojen (riskien) tajua, mutta että jälkimmäinen 
oli edellistä väkevämpi. Ingman harrasti myös 
kaikessa suurta selvyyttä ja asiallisuutta. Tämä 
ilmeni jo hänen johtamissaan käytännöllis-teologi- 
sissa harjoituksissa, joihin sain ylioppilaana osallis
tua. Harjoitussaarnasta, jossa oli enemmän vaahtoa 
kuin asiaa, hän antoi musertavan arvostelun saarnan 
ehkä kauniista sanontatavoista huolimatta. Samoin 
hän esim. synodaalikokouksissa nopeasti heitti 
epäasiallisilta esittäjiltä jalakset taivasta kohti. Kai
kille papeille on tuttua hänen uskollisuutensa eri
tyisesti lapsiin ja nuorisoon kohdistuvaan seura
kuntatyöhön. Arkkipiispana hän oli laajojen näkö
alojen mies, harrastaen Suomen kirkon suhteiden 
laajentamista perinteiltään meille läheisiin kristil
lisiin kirkkoihin. Aina tulen kiitollisena muistamaan 
Lauri Ingmanin pääneuvoasaarnaharjoituksissa: »Kä- 
sitelkää evankeliumitekstejä siten, että ennen kaik
kea tuotte näkyviin sen, mitä Jeesus itse oli, teki 
ja puhui; älkää asettako ihmisiä keskukseksi!» 
Kaiken hän suoritti ajoissa. Niinpä kun hänen pijti 
vihkiä minut piispaksi, hän kirjoitti vihkimäpuheen

9



kolme kuukautta aikaisemmin. Sairastumisen täh
den hän ei kuitenkaan voinut sitä pitää. Henkilönä 
arkkipiispa Ingman aina säilytti jäyhältä näyttäneen 
ulkokuoren alla alituisen pojanmielen, joka toi 
hänet lähelle nuorempaa polvea. Vir probus! Puh
das, epäitsekäs alatien kulkija, taistelijana ja lin
jojen näyttäjänä hänkin luja.

Muistojen seppele on kiitollisesti laskettava näillä 
sivuilla ennen kaikkea lähimmälle edeltäjälleni, 
arkkipiispa E r k k i KAlLAlle, jonka kanssa olin lähei
sessä kosketuksessa varsin pitkän ajan erittäinkin 
toimiessamme ensin saman seurakunnan pappeina, 
Helsingin Pohjoisessa suomalaisessa seurakunnassa, 
hän kirkkoherrana, minä kappalaisena viiden vuo
den yhteisajan, sittemmin piispoina kirkon yhteisten 
asiain hoidossa. Erkki Kailan elämää ja työtä aja
tellessa tulevat mieleen LAURI STENBÄCKin sanat: 
»Me saimme sisällisen elämän rikkauden osak
semme.» Nämä ihmiset eivät tavoittele ulkonaisia, 
komeutta tai varallisuutta. Katse oli suunnattu 
sisäänpäin, hengenmaailmaan. Kaikki mainitse
mani kolme arkkipiispaa olivat pappiskotien kas
vatteja. Noissa pappiloissa elettiin vaatimatonta, 
yksinkertaista elämää, mutta niissä harrastettiin 
sisäistä rikkautta. Tätä harrastusta oli herännäisyys 
suuresti syventänyt. Koti oli koruton, mutta se 
oli lämmin ja sen katto oli korkea. Tämän elämän
tyylin edustajia Erkki Kaila oli. Hän ammensi 
kirkollemme syvistä lähteistä. Arkkipiispa Kailassa



yhtyi tutkija ja uskovainen, humanisti ja kristitty. 
Hänellä oli kyky tuoda esiin elävä todellisuus kris
tinuskossa. Hän karttoi ylisanoja. Tällä hän voitti 
suuren luotettavuuden ja vakuuttavuuden. Hän 
oli jumaluusoppineena harvinaisen monipuolinen 
teologinen tietäjä. Tosin tämä laajalle ulottuva 
tiedonnälkä ja tietojenrikkaus kenties esti häntä 
tulemasta erikoistutkijaksi, mutta juuri monipuo
lisena tietomiehenä ja yhtenä maamme eniten luke
neista miehistä hän soveltui harvinaisella tavoin 
piispaksi ja kirkon johtajaksi. Vielä vuosisata sit
ten esitti ESAIAS T e g n e r , että papin vakuuttavin 
ominaisuus, hänen vaikutusvaltansa voima on hänen 
oppineisuutensa. Tietojen edessä kaikki tuntevat 
kunnioitusta, arveli Tegner. Kirkkomme on vakuut
tunut siitä, että tarvitaan kyllä muuta vielä tärke
ämpää, jotteivät kirkonpaimenen askelet olisi hiek
kaan astuttuja historiassa. Tarvitaan Pyhän Hengen 
viisautta ja voimaa. Erkki Kailalla oli kyllä myös 
tätä. Paljon antoi Erkki Kaila minulle henkilö
kohtaisesti. Unohtumattomat ovat monet talvi- 
illat, jolloin kokousten käsittelyjen päätyttyä is
tuimme Turun piispantalossa takkavalkean ääressä 
muistellen menneitä tai pohtien ongelmia. Myrsky- 
säissä oli Erkki Kailalla suuri rauha.

Nyt he ovat poissa. Me, jotka opettajiemme 
jälkeen olemme saaneet paimensauvan siksi ajaksi, 
joka on edeltäjiemme ja seuraajiemme työpäiväin 
välillä, tunnemme kiitollisina, että olemme saa



neet kalliin perinnön käsiimme. Mutta Kristuksen 
kirkko on yksi, paratiisissa ja maan päällä. Uskon, 
että lepoon kutsuttujen vanhempain ystäviemme 
siunaus on kanssamme, jotka tänä vaikeana aikana 
olemme virassa. Pitkä on sarja taaksepäin. Virkaan- 
astujaisjumalanpalveluksessa tuomiokirkossa veisa- 
simme eilen menneitä kristittyjä sukupolvia muis
tellen :

»Suo pyhäis tietä meidän noudattaa, 
suo, ettei taisto uupumahan saa, 
suo voiton kruunu meidän saavuttaa. 
Halleluja !

Oi yhteys sä kaikkein pyhien, 
me vaivassa, he maassa autuuden,
Herrassa yhdymme me yhtehen.
Halleluja 1

Jo tänne tuskahan ja vaivahan 
soi kaukaa voittovirsi toivohan, 
mi antaa meille voiman voittoisan. 
Halleluja /»

(S.V.K. 129: 3,4, 5.)

Elämme vakavaa aikaa, suurta kriisiaikaa, his
torian käänteessä. Olemme kulkeneet hirvittävien 
vuosien lävitse.


