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ESIPUHE.

Jumala johtaa armossa yksityisen ihmisen elämän
vaiheita, ja niin Hän valvoo myöskin kansojen koh
taloita. Kun uusia tehtäviä astuu historiallisessa ke
hityksessä niiden eteen, luo Hän lahjakkaita henki
löitä, jotka ovat johtamassa kansaa uusille urille. 
Niin syntyi meidänkin maassamme viime vuosisadan 
alkupuolella useita eteviä henkilöitä, jotka siunauk
sella vaikuttivat eri aloilla. I n g m a n k i n  oli näi
tä eturivin miehiä uskonnollisella alalla.

Kun on jumaluusoppineen elämäkerta edessäm
me, on meidän muistettava vanhaa, hyvin perustel
tua sananlaskua: »Sydän tekee jumaluusoppineen" 
(Pectus facit theologum). Uskonto on sydämen 
asia. Jumalan silmät katsovat uskoa. Jumalan 
valtakunnan siemen on kylvettävä sydämeen. Sen 
tahtoo nykyaika unhottaa. Ajatusihminen pyrkii 
kaikkialla etualalle. Teologiankin alalla kohtaam
me harvoin nykyaikana sydämen ihmisiä. Sydän 
on ihmishengen keskusvoima, ja uskonto kysyy 
ehdottomasti koko ihmishengen toimintaa. Raamat
tu puhuukin sydämen kieltä. Ajatusihmiselle, jo
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ka ennen kaikkea kysyy ulkopuolista yhteyttä, tun
tuu sen esitys hajanaiselta. Siinä on kyllä yhteyttä, 
mutta tämä yhteys on asiallinen. Perussyy siihen 
onnettomaan tilanteeseen, mihin nykyajan teologia 
on joutunut, on siinä, että jumaluusopin alalla ta
vallisesti toimii ajatusihminen, joka ei ole oman
tunnon hallittava, ja tämä ei voi käsittää Jumalan 
valtakunnan totuuksia. Ingman oli sydämen ihmi
nen, eheä luonne, joka kokonaan antautui totuu
den palvelukseen.

Sydämeen kuuluu omatunto, joka on ihmishen
gen perusvoima ja sitoo ihmistä ylimaailmaan, ja 
ajatus ja tahto, jotka toimivat ulospäin ja joiden 
tulee olla omantunnon hallittavina. Ihmisen tulee 
ajatuksellaan tarkata, mitä Jumala omassatunnossa 
puhuu, ja hän on velvollinen noudattamaan oman
tunnon vaatimuksia. Omantimnon, ajatuksen ja 
tahdon yhdistyneiden toimien kautta syntyy sydä
men työ. Uuden ajan sivistystyön suurin erehdys 
on, että se on syrjäyttänyt omantunnon. Kasvi ke
hittyy sääntönsä mukaan, eläin noudattaa vaiston 
vaikutteita, mutta ihminen, jolla on ylimaailmalli- 
nen sääntö sydämessään, noudattaa tavallisesti val
lalla olevia tapoja ja mielipiteitä eikä ota huo
mioonsa omantunnon tointa. Sentähden on nyky
ajan kulttuuri vararikon partaalla. Muodollinen 
kehitys menee eteenpäin, mutta olennollinen, siveel-
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linen ja uskonnollinen luisuu alaspäin. Syvästi va
litettavaa on, että teologitkin ylipäänsä ovat syr
jäyttäneet omantunnon, vaikka ei kukaan voi olla 
oikea teologi, ellei hän ole omalletunnolle kuuliai
nen. Kristinusko kysyy olennollista tietoa ja täm
möistä ei synny ilman omantunnon todistusta.

Kun nykyinen tilanne on tämmöinen, on oikean 
teologin asema vaikea. Ingman ei voinut tyytyä 
nykyisen teologian perusteisiin, ja sentähden tunsi 
hän itsensä niin yksinäiseksi. Hän rakasti kyllä 
paljon ja hänellä oli paljon ystäviä, mutta kuiten
kin ymmärsi häntä harva, sillä olentonsa sisimmäs
sä oleskeli hän taivaan valtakunnan ylimaailmalli- 
sessa piirissä.

Isänmaan ystävä ajattelee toimessaan kansansa 
tulevaa onnea. Hän toimii sitä varten, että paljon 
hänen kansalaisiaan kokoontuisi siihen uuteen, 
kirkastettuun ihmiskuntaan, joka iäisyyden valossa 
vaeltaa Jumalan kasvojen edessä. Kansojen uskon
nollinen kasvatus ja hoito on sentähden erittäin 
tärkeä. Iäisyys on istutettu ihmisen olentoon, ei
kä hän löydä tyydytystä muualla kuin Jumalassa. 
Tätä iäisyysihmistä on kyllä olemassa jokaisessa, 
kun hän on Jumalan kuvaksi, luotu, mutta harvassa 
se pääsee kehittymään. Tämä sisällinen ihminen 
tarvitsee hoitoa elpyäkseen, ja Ingmanille oli tämä 
iäisyysihminen ylen kallis. Sentähden ei tavanmu
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kainen uskonnollinen mieliala häntä tyydyttänyt, 
sillä hän ikävöi elävää Jumalaa.

Olen kiitollinen kaikille niille, jotka ovat tietoja 
Ingmanista minulle antaneet. Ensi kädessä kiitän 
hänen tyttäriään, neitejä Junia, Lina ja Aina Ing
mania, sekä professori Arthur Hjeltiä, joka on hy
väntahtoisesti jättänyt Ingmanin kirjeitä käytettä
väkseni. Suokoon Jumala siunauksensa tälle elä
mäkerralle!

Turussa 15 p:nä joulukuuta 1926.

Gustaf Johansson.



INGMANIN LAPSUUDEN JA NUORUUDEN 

AIKA (1819—1838).

Kristus sanoo: „Ei minun valtakuntani ole tästä 
maailmasta1* (Joh. 18:36). Ylimaailman elämää ja 
valoa tahtoo kristinusko ihmiskunnalle antaa, ei
vätkä tämän maailman olomuodot sovellu kristin
uskon vasituiseen olentoon, vaan se esiintyy täällä 
henkisenä elimistönä, joka tulevan maailmakauden 
tullessa saapi uuden, kirkastetun muodon. Kun 
uskonnolliset suunnat takertuvat tämän maailman 
olomuotoihin, häiriintyy niiden kehitys. Kristin
usko on olennoltaan raitis. Kristus käskee opetus
lapsiaan opettamaan kansoille kaikki, minkä Hän 
on käskenyt (Matt 28:20), ja Kristus on meidän kor
kein lakimme. Hän jätti meille esikuvan, jotta nou
dattaisimme hänen askeleitaan (I Piet. 2:21).

Apostoli kirjoittaa epistolansa »hajalla asuville 
muukalaisille**, ja tämmöisiä ovat ylhäisen Jerusa
lemin lapset. Kun ihminen pyrkii Jumalan Hen
gen johdolla kristinuskon vasituiseen elämäpiiriin, 
joutuu hän jossakin määrässä muukalaiseksi. Sen- 
tähden tuntevat Hengen miehet, jotka Jumalan kou
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hia todella käyvät, itsensä aina yksinäisiksi. Niin oli 
jo Bengelin laita, joka oli raitis, uskollinen Raama
tun oppilas. Apostoli sanoo, että Kristus „antoi muu
tamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evan
kelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäk
seen pyhät kelvollisiksi palveluksen työhön, Kris
tuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki 
pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan 
tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täy
teyden täysi-ikäisyyden määrään" (Ef. 4:11—13). 
Näin korkea on todella ihmisen määrä, ja jokainen 
tosi kristitty tavoittelee sitä, vaikka hän ei voi sitä 
tässä elämässä täydellisesti saavuttaa. Apostoli 
Paavali sanoo, että Jumala on määrännyt lapsensa 
«Poikansa kuvan kaltaisiksi, jotta Hän olisi esikoi
nen monien veljien joukossa" (Rooin. 8:29). Ja niin 
korkea on apostolinkin määrä, että hän sanoo: „Ei 
niin, että jo olen sen saavuttanut tai että jo olen 
tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti 
saadakseni sen omakseni" (Fil. 3:12). On virvoit
tavaa elämässä kohdata henkilöitä, jotka todella 
kilvoittelevat Jumalan asettaman ylhäisen määrän 
puolesta. Ja niiden esikuva on kansalle tarpeen. 
Näiden joukkoon kuuluu Antero Wilhelm Ingman.

Antero Ingman syntyi Lohtajalla heinäkuun 7 
p:nä 1819. Hänen isänsä Henrik Johan Ingman 
oli kommissionimaanmittarina Vaasan läänissä ja
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oli Uudeltamaalta Pohjan pitäjästä muuttanut Loh
tajalle vuonna 1798. Hänen äitinsä oli komminis
teri Johan Gustaf Cajanuksen tytär Brita Magda
lena Cajanus, joka kymmenen vuoden vanhana oli 
muuttanut Toholammilta Lohtajan emäkirkolle asu
maan, ja meni siellä naimisiin Ingmanin kanssa 
vuonna 1798. He ostivat siellä kirkonkylästä Erk
kilän vähäisen talon, jossa heille syntyi kahdeksan 
poikaa ja kaksi tytärtä, joista kolme kuoli varhain. 
Antero oli sisaruksista nuorin ja oli vain puolen vuo
den vanha, kun isä kuoli parhaassa miehuuden iässä. 
Perhe joutui tämän kautta suureen köyhyyteen, 
mutta lapsuuden aika oli kuitenkin Anterolle onnel
lisin, sillä hänellä oli hyvä äiti ja hän oli kuuliai
nen lapsi, joka jo varhain oli oppinut etsimään Ju
malassa turvansa.

Lohtajalla ei luonto ylipäänsä ole erityisen kau
nis, mutta Erkkilän läheisyydessä sijaitsee Kilpi- 
mäen hiekkakumpu, josta on suurenmoinen näköala 
aavalle merelle. Meri on koonnut paljon hiekkaa 
niemekkeen rannalle, ja myrsky on muodostanut 
hietakumpuja, jotka osaksi peittävät metsän. Näillä 
Vattajan kummuilla on erittäin kaunis kävelypaikka, 
ja Ingman kertoi usein niistä syvistä vaikutteista, 
joita hän lapsena siellä sai. Korkeita ihanteita syntyi 
nuorukaisen sydämessä, kun hän siellä vaelsi kat
sellen tähtitaivaan kirkkautta tai kuunnellen meren
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valtavaa pauhinaa. Luonnon piiriin pyrki Ing
man usein vanhempanakin, ja siellä hän hartain mie
lin luki Jumalan ilmestyksen suurta kirjaa.

Hän oli lahjakas ja hienorakenteinen luonne, 
herkkätuntoinen ja puhtaita ihanteita tavoittava, 
jonka tähden hän usein loukkaantui niihin synkkiin 
varjokohtiin, jotka elämässä astuivat hänen eteensä. 
Hänen ihanteellinen luonteensa aiheutti hänelle 
myöskin usein kärsimyksiä, kun muut eivät häntä 
ymmärtäneet; ja itseensäsulkeutuneena hän vetäytyi 
silloin taivaallisen Isänsä turviin. Tämän kautta 
hän varhain oppi Jumalan mielipidettä kysymään 
ja vapautumaan ihmisistä. Ja se olikin tärkeä koh
ta hänen luonteensa kehityksessä, että Jumalan aja
tukset tulivat hänelle varhain ihmisten mielipiteitä 
kalliimmiksi. Ylimaailmallinen elämäpiiri oli hä
nelle jo lapsena elävä todellisuus, jossa hänen mie
lensä usein liikkui. Näin syntyi hänessä jo varhain 
muukalaisuuden tunto.

Sopu vallitsi Lohtajan kunnassa näihin aikoihin. 
Säätyhenkilöiden ja kansan välillä ei ollut mitään 
erimielisyyttä. Ingman kertoo hämäläisosakunnan 
albumissa ..Kaikuja Hämeestä" vuodelta 1872, kuin
ka Suomen kieltä käytettiin sivistyneidenkin ko
deissa. Pappila näkyy olleen Lohtajallakin henki
sen elämän keskus. Hän kertoo: „Joka paikassa maa
tamme, taikka ainakin Pohjanmaalla näkyy pappila


