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Alkulause.
Ihmisen olennossa asuu totuuden kaipaus. Pakana- 

kunnan jaloimmat henget ovat totuutta etsineet, mutta 
he eivät löytäneet sitä totuutta, joka tyydyttää ihmis
hengen ikävän. Kun Jeesus sanoi Pilatukselle: »Sitä var
ten Minä olen syntynyt ja sitä varten tullut maailmaan, 
että todistaisin totuuden puolesta», vastasi Pilatus epäil
len: »Mikä on totuus!» (Joh. 18,37. 38). Pakanakunta 
oli joutunut haaksirikkoon uskon puolesta. Mutta Kristus 
antaa ihmiskunnalle vastauksen tuohon kysymykseen. 
Kristinuskon voimilla voittivat kris tity t epäuskon, pa- 
kanakunnan viisaustieteen, sen uskonnolliset oppijärjes
telmät ja Rooman maailmanvallan.

Se kirjakokoelma, mikä esiintyy Vanhassa ja Uudessa 
Testamentissa, on kristinuskon perustus. Tämä totuus 
sai ihmiskunnassa aikaan sen suuren käänteen, josta his
toria todistaa. Alkuperäinen kristinusko antoi ihmishen- 
gelle rauhan ja loi jumalantuntemisen, joka voitti taika
uskon ja epäuskon. Tämä kristinusko on vieläkin ihmis
kunnan ainoa pelastus. Apostoli Johannes sanoo: »Joka ei 
pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka 
siinä pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika» (2 Joh. 9).

Olemme nykyaikana viettäneet juhlia muistoksi neljä
sataa vuotta sitten tapahtuneesta uskonpuhdistuksesta. 
Raitis ja voimallinen oli se ylimaailmallinen henki, joka 
päivänvaloon saatetusta Jumalan sanasta valaisi pro
testanttisia kansoja. Rooman keisarivalta koetti aika
naan hävittää Raamattua, sillä siitä lähti ihmiskun
taan uudistava voima, mutta kristinusko voitti tämän
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maailmanvallan. Paavi, joka oli olevinaan Kristuksen 
sijainen, kielsi kansoja lukemasta Raamattua ja poltatti 
pyhiä kirjoja. Kidutuksella ja polttorovioilla koettivat 
hänen kätyrinsä pitää tätä kieltoa voimassa. Uskon
puhdistajat asettivat Raamatun kynttiläjalkaan, ja sen 
iankaikkisen elämän voima särki paavikunnan orjuutta
vat siteet. Jumalan sana oli päässyt arvoonsa, ja valtava 
oli se innostus, minkä se herätti.

Raamattu oli uskonpuhdistajille todella Jumalan sana, 
mutta ratsionalismi on asettanut järjen y li uskon ja koet
tanut kristinuskosta poistaa sen ylimaailmallisen ytimen. 
Ja kielteinen kritiikk i rupesi tämän ratsionalismin apu- 
mieheksi. Se paloitteli Raamatun taivaallisen elämäneli- 
mistön ja pyysi epäuskon kritiik illä  saada Raamatun ar
voa horjumaan. Jumalaa ja Jumalan sanaa se mielival
taisesti arvostelee, mutta tiedemiehelle ja tieteelle se an
taa jumalallisen arvon. Laajalti se onkin saanut Raama
tun arvoa kristikunnassa laskemaan, ja sentähden on tä
män uskonnollinen tilanne hyvin huolestuttava. Paljon on 
nyt kristikunnassa niitä, jotka ovat kadottaneet vasituisen 
uskon ja menettäneet kristinuskon maailmankatsomuk
sen. Epätoivo järsii kristikunnan sydäntä. Kristus on 
nytkin ainoa, joka voi sanoa, mitä totuus on. Kristinus
kon maailmankatsomus on ainoa, mikä voi tyydyttää ih
mishenkeä.

Raamattuun tulee sentähden nykyajan teologian pa
lata ja uskollisemmin siihen liittyä, jos se tahtoo päästä 
siitä hajaannuksesta, mihin se on joutunut. Eivätkä kan
sat voi kohota nykyisestä rappiotilastaan, ellei Jumalan 
sana pääse arvoonsa heidän elämässään. Turhaan etsii 
ihminen vakavaa jalansijaa hengelleen muualta kuin 
Raamatusta. Uutuuden ihailu turmelee uskonnonkin 
alalla nykyistä ihmispolvea. Mikä on vanhaa, se on ta
vallisesti halpaa; mikä on uutta, se on arvokasta. Usein 
syrjäytetään ne iankaikkiset totuudet, jotka kannattavat
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ihmiskunnan kehitystä, ja uusia omaksutaan, vaikka ne 
ovat arvottomia ja turmiollisia. Uusi teologiakin on use
alle miellyttävä, kun se muka on uutta. Se on kuitenkin 
itse asiassa vain vanhaa deismiä ja ratsionalismia.

Tieteen alalla esiintyy nykyaikana monenlaisia uskon
nollisia järjestöjä, joissa vastakkaiset perusteet taistele
vat keskenään. Ja lahkokunnat repivät Raamatun yksi
tyisiä totuuksia ir t i niiden yhteydestä muiden totuuksien 
kanssa ja asettavat ne väärään valoon. Eheä ja yhtenäi
nen kristinuskontieto on kansallemme tarpeen. Olen 
koettanut esittää tätä uskonoppia semmoisessa muo
dossa, että oppimaton kansanlapsikin voisi siihen pereh
tyä. Sentähden olen, mikäli mahdollista, välttänyt tie 
teellisiä oppisanoja, enkä ole esittänyt Raamatun lau
seita alkukielellä, vaikka ajatus usein sen kautta saisi 
enemmän selvyyttä.

Sisällön ja muodon tulee tieteellisessä teoksessa olla 
sopusoinnussa keskenään, ja sydämen työtä kysyy aina 
uskonnollinen totuus, sillä se tahtoo panna koko ihmisen 
hengen toimeen. Tämä sydämen työ on monelle vasten
mielinen, mutta se on totuuden tuntemiselle välttämätön. 
Järkeilevä ja pintapuolinen kristillisyys tahtoo saada 
uskonnollisille oppikirjoille kevyen muodon, jossa sydän 
saa jäädä toimettomaksi, mutta totuuden tuntoa ei synny 
ilman sydämen työtä.

Olen useamman kerran professorina luennoinut Y li
opistossa uskonoppia, ja näitä luentoja olen täydentänyt. 
Elämäni iltapuhteella olen tahtonut kansalleni esittää 
kristinuskon elämän totuudet, joiden omaksumisesta 
kansan tulevaisuus riippuu. Apulähteenä olen paljon 
käyttänyt professori Joh. Tob. Beckin teosta: »Vorlesun- 
gen uber Christliche Glaubenslehre», Giitersloh, 1886— 
1887, Herausgegeben von J. Lindenmeyer. Suokoon Ju
mala siunauksensa tälle uskonopille.

Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 1924.
Gustaf Johansson.



Esikäsitteet.

§ 1.
Uskon arvo.

Usko on ihmishengen korkein toimi. Ihminen on luotu 
Jumalan kuvaksi (1 Moos. 1,27), ja iankaikkisuus on 
istutettu hänen sydämeensä (Sai. Saarn. 3,11). Ainoas
taan uskon kautta pääsee ihminen todelliseen yhtey
teen taivaan valtakunnan kanssa. Epäuskolle on ian
kaikkisuuden elämänpiiri suljettu. Apostoli sanoo: »Niin 
pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta 
suurin niistä on rakkaus» (1 Kor. 13,13). Usko loppuu, 
kun uskova pääsee näkemään Jumalaa. Ja toivo loppuu, 
kun ihminen saa omaksua taivaallisen perinnön. Rak
kaus ei koskaan lopu, mutta matkalla ylhäiseen Jeru
salemiin on usko välittämässä toivomain saavuttamista 
ja Jumalan rakkauden omaksumista. Järki voi vain kä
sittää ajallisen olion, jo lla  on alkunsa ja perusteensa 
maailmassa. Kaikki se, mikä on ilman ajallista alkua, on 
järjelle käsittämätöntä. Semmoinen on taivaan valtakun
nan p iiri. Kun ilmestyksen totuus uskolla omaksutaan, 
silloin voi ajatus tuota tarkastaa, ja sen kautta syntyy 
uskon tieto, jossa iankaikkinen totuus tunnetaan. Kun 
ratsionalismi tahtoo ' järjellään käsittää taivaan valta
kunnan totuuksia, poistaa se kristinuskosta sen vasitui- 
sen ylimaailmallisen olennon, jota se ei voi käsittää, ja 
sille jää vain kuori. Ratsionalismi kaivaa haudan iäi- 
syysihmiselle.
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Uskolla on juurensa ihmisolennon sisimmässä. P ysy 
vää rauhaa ei ihminen löydä muualla kuin Jumalassa, ja 
Jumalaa hän vain käsittää uskolla. Ihmisen sydämessä 
toim ii voimakas perusvietti, joka vetää häntä ylöspäin. 
Jollei ihminen viljele tätä perusviettiä ja pyydä noudat
taa sen vaikutteita, kulkee hänen kehityksensä harhaan. 
Jumalan silmät katsovat uskoa (Jer. 5, 3). M utta »usko 
ei ole joka miehen» (2 Tess. 3, 2). Järjen päätelmä ei us
koa synnytä, eikä historiallinen todistelu. Ajatuksen 
päätelmän välttäm ättöm yys ei tässä ratkaise, sillä usko 
on vapaan vakaumuksen asia, joka perustuu sisälliseen 
kokemukseen ja joka syn tyy Jumalan Hengen vaiku
tuksesta. Ihminen ei voi antaa uskoa itselleen eikä 
muille, sillä usko on Jumalan lahja. Oikea usko on korkea 
voima, sillä se johdattaa ihmisen elävään yhteyteen Ju
malan kanssa ja antaa totuuden tunnon. Apostoli Paavali 
sanoo korinttolaisille: »Koetelkaa itseänne, oletteko us
kossa; tutkikaa itseänne. Ettekö tunne itseänne, että 
Jeesus Kristus on teissä?» (2 Kor. 13, 5). Jumala asettuu 
asumaan Hengellään uskovan sydämeen, ja ihminen tulee 
uskon kautta Jumalan lapseksi, joka elää taivaan valta
kunnan piirissä ja nauttii sen rauhaa ja iloa. Valoisimmat 
aikakaudet ihmiskunnan historiassa ovat olleet ne, joina 
elävä, raitis usko hallitsi mieliä. M itä ja lointa ihmishenki 
on saanut aikaan, se on uskon hedelmää. Epäuskon aika
kaudet ovat aina olleet hallavuosia hengen vainioilla. 
Suurimmatkin keksinnöt ovat epäuskon käsissä tuotta
neet tuhoa. »Ilman uskoa on mahdoton olla Jumalalle 
otollinen» (Hebr. 11,6).

Uskoa oli ky llä  pakanakunnassakin, mutta se liikku i 
hämärässä. Luomakunnassa on jotakin iankaikkista, 
mikä vaatii ajattelevaa ihmistä uskomaan. Jumalan jä l
kiä näkee tutkiva ihmishenki luonnossa ja historiassa, 
elämässä, joka ympäröi meitä, valossa, joka elvyttää luo
makuntaa, niissä ihmeellisissä voimissa, jo tka luonnon
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