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Tuntematon Jumala.

Niin Paavali astui keskelle Areopagia ja sanoi: Atenan mie
het, kaikesta näen, että olette hyvin uskonnollisia. Sillä kävel
lessäni ympäri ja katsellessani pyhiä paikkojanne löysin myös 
alttarin, johon oli kirjoitettu: Tuntemattomalle Jumalalle. Jota 
te siis tuntematta kunnioitatte, häntä minä teille julistan. Jumala 
joka on tehnyt maailman ja kaikki mitä siinä on, hän joka on 
taivaan ja maan Herra, ei asu käsin tehdyissä temppeleissä eikä 
ole ihmisten käsin palveltavissa ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, 
hän joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaikki. Ja hän 
on antanut koko ihmiskunnan lähteä yhdestä ainoasta ihmisestä 
ja pannut heidät asumaan kaiken maan piirin päälle ja säätänyt 
heille heidän määrätyt aikansa ja asutuksensa rajat, että he etsi
sivät Jumalaa saadakseen ehkä tuntoa hänestä ja hänet löytääk
seen, hänet joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä, 
sillä hänessä me elämme, liikumme ja olemme, niinkuin myös 
muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: sillä me olemme 
myös hänen sukuansa". (Ap. t. 17: 22—28.

Henkisellä valloitusretkeltään saapui Paavali antiik
kisen sivistyksen keskustaan, Atenaan. Vanhan ajan 
suurimmat taideluomat olivat täällä nähtävinä, mutta 
niihin ei hänellä ollut aikaa kiinnittää huomiota, 
sillä häntä elähytti vain yksi harrastus, evankeliumin 
julistus. Kuten tapa oli, hän puheli vapaasti torilla 
ihmisten kanssa, jotka tahtoivat häntä kuulla. Pian
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vän Jumalan kaipaus. Ja tämän kaipauksen tyydyt
täminen on todellinen onnen ja elämän tie.

Tavallaan on jokaisessa etsivässä ihmisessä, joka 
on ulkopuolella Kristusta, tuntemattomalle jumalalle 
pystytetty alttari. Sillä se suuri tuntematon, se sala
peräinen mahti joka kaikkialla ilmiömaailman takana 
esiintyy ei voi olla herättämättä hartautta ajattelevan 
ihmisen mielessä. Jos hän nostaa silmänsä ylöspäin 
ja katselee avaruuden epälukuisia ihmeitä tahi kään
tää huomionsa äärettömän pienen maailmaan, kaik
kialla kohtaa häntä äärettömyys, ääretön voima, lain
mukaisuus ja järjestys, joka pakottaa hänen hartau- 
tauteen. Ja jos hän kääntyy sisäänpäin ja kuuntelee 
niitä vienoja, puhtaita ääniä, jotka täällä soivat, niin 
sama salaperäinen todellisuus taasen astuu häntä 
vastaan. Se sielullinen tunne, jonka tuo tutkimaton 
ja tuntematon ihmisessä herättää — siinä on pelkoa, 
kunnioitusta ja mielenylennystä — se on alkeellisim- 
massa mielessä uskontoa. Ja siinä missä Jumala on 
tuntematon, siinä se kohdistuu milloin mihinkin sala
peräiseen ilmiöön, milloin vainajain henkiin, milloin 
luonnonvoimiin, milloin mahtaviin ihmisiin, milloin 
ihmisiksi ajateltuihin jumaliin. Niin on kullakin ihmi
sellä Jumalansa, josta hän riippuu ja johonka hän 
turvaa. Ja se joka tätä salattua jumalaansa palvelee, 
hän on uskonnollinen, vaikka hän olisikin ei-kristitty, 
niinkuin atenalaiset.

Mutta tämmöinen jumala-suhde ei voi ihmistä tyy
dyttää. Ei se anna elämänrohkeutta, eikä kärsi
myksissä tukea, eikä ratkaisua ihmisen siveelliselle 
taistelulle. Tuntematonta, ijäistä voimaa voi ihmi
nen kumartaa ja palvoa, mutta hän ei tiedä, onko
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hänellä mitään arvoa sen edessä, onko se myös
kin siveellinen valta. Ja juuri tässä asiassa on Paa
valilla uusi vastaus annettavana kaikille tuntematto
man jumalan palvelijoille, kun hän sanoo: „jota te 
siis tietämättänne kunnioitatte, häntä minä teille ju- 
listan“. Ja sen julistuksen sisällys, jonka muista Paa- 
vaalin lausunnoista tiedämme, on se, että tuo sala
peräinen voima on Isä, on rakkaus, on itse hyvän 
ijankaikkinen valta. Olemiston sisin voima ei ole hy
vään ja pahaan nähden välinpitämätön; se ei ole sie
luton Sfinksi, eikä raudankova kohtalo, vaan se on 
ijäinen rakkaus, joka Jeesuksessa Kristuksessa on 
ilmestynyt.

Tämä varmuus Jumalasta Isänä oli Jeesuksen elä
män sisin salaisuus. Nuoruudestaan asti hän on siitä 
tietoinen ja kaikissa elämän vaiheissa tämä vakau
mus häntä elähyttää, tukee ja kannattaa. Eikä hän 
jollakulla uskon rohkealla ponnistuksella sitä omista
nut vaan se oli hänelle jotakin aivan luonnollista ja 
itsestään selvää. Elämänsä raskaimpinakin hetkinä 
hän tämän tunnon säilytti — siinä hän eli ja siinä 
hän kuoli. Ja niin hän on tullut uuden jumalasuhteen 
alkajaksi ihmiskunnassa.

Niinkuin usko Isään oli Jeesuksen julistuksen ydin
kohta, niin se on edelleenkin uskontomme pääsisäl- 
lys. Mutta tämä ei ole mikään oppi tai maailman
katsomus, joka noin vaan voitaisiin omistaa, vaan se 
on ainoastaan elämän yhteydessä Jeesuksen kanssa 
saavutettava. Se ei mitenkään ole tietoperäisesti to
distettavissa. Se että luonnossa hallitsee ankara jär
jestys ja taipumus korkeampaan kehitykseen, on sel
vää, mutta että luontoa hallitsee ikuinen rakkaustahto,
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sitä ei voida tiedollisesti perustella. Luonnollinen 
kokemus näyttää useinkin puhuvan sitä vastaan. Ei 
mikään muu kuin Jeesuksen persoona anna tälle us
kolle varmaa perustusta. Mutta kun Jeesus on astu
nut henkiseen näköpiiriimme, silloin me rohkenemme 
uskoa ijäiseen rakkauteen, joka maailmaan luopi valta
kuntansa. Tämä kaikkia käsittävä rakkaus on Jee
suksessa todellisuus; eikä vain menneisyyteen kuu
luva todellisuus, vaan yhäti elävä, vaikuttava ja voit
tava todellisuus. Jeesuksen henki eli rakkaustahto 
elää keskuudessamme vieläkin ja tempaa yhä uusia 
ihmisiä ja kansoja piiriinsä. Mutta vasta kun omassa 
elämässämme olemme saaneet sen oikein kokea, vasta 
silloin käsitämme, mikä valtava voima se on.

Kullakin aikakaudella on oma polttava uskonnollinen 
kysymyksensä. Jeesuksen ja Paavalin aikoina se oli: 
mikä niistä monista tarjona olevista Jumalista on se 
todellinen, elävä Jumala? Uskonpuhdistuksen aikana 
oli pääkysymys: kuinka minä löytäisin armollisen Ju
malan? Kuinka pelastun Jumalan uhkaavalta vihalta? 
Tähän kysymykseen tahtoo Lutherin julistus antaa 
vastauksen. Meidän ajallamme saa taas kysymys uuden 
muodon: kuinka me löydämme Isän? Kuinka me 
voimme tulla vakuutetuiksi siitä, että maailmaa hal
litsee Jumala, jolla on sydäntä, rakkautta luotujansa 
kohtaan. Elämän ankara lainmukaisuus tuntuu vie
vän meiltä isän. Kuten näkyy, on se pohjaltaan sama 
kysymys: kuinkä me pääsisimme elävän Jumalan yhtey
teen? Ja vastauksen täytyy myös olla jossain mää
rin saman, sen täytyy aina viitata Jeesukseen, jossa 
Jumala meille ilmestyy.

Mutta Paavalin puhe atenalaisille on eräässä suh-
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teessä ihmeellisesti nykyaikainen. Hän näet teroit
taa erityisesti Jumalan läheisyyttä. Ei hän ole kau
kana yhdestäkään meistä, ei häntä tarvitse etsiä jos
takin kaukaisesta taivaasta, sillä „ hänessä me elämme, 
liikumme ja o le m m e Se on suuri hetki, kun ihmi
nen kohtaa Ijankaikkisen omassa hengessään. Ääret
tömyyden tunteessa ja omantunnon horjumattomassa 
vaatimuksessa koskettaa meitä Jumala. Toisilla se on 
heikompaa, toisilla vahvempaa —; jotkut — profee
talliset henkilöt — tuntevat sen vastustamattomana 
valtana. Mutta kaikki voimme sitä jossain määrin 
tajuta. Monella tavalla on ihmiskunta tätä ijäisyys- 
tajuntaansa tulkinnut, moneen muotoon se on%inkar- 
neerautunut, ennenkuin Jeesuksen kautta lopullisesti 
ja ratkaisevasti Isän nimi tuli tunnetuksi.

Usko Isään antaa ihmiselle ihmeellisen sisällisen 
tasapainon ja vakavuuden. Se keitä tämä tasapaino 
puuttuu, ei voi olla onnellinen, sillä hän ei löydä tar
koitusta eikä sisällystä elämästä. Mutta usko Juma
lan isälliseen rakkauteen ja anteeksiantamukseen kir
kastaa elämän vaikeudet ja ristiriidat. Siltä se ei 
suinkaan kaikkia elämän arvoituksia ratkaise. Isänä
kin on Jumala kuitenkin tutkimaton mysteeri, jonka 
edessä me olemme tomu ja tuhka. Tämän valtavan 
mysteerin edessä täytyy meillä olla sama tunne kuin 
profeetalla, kun hän haltioissaan huudahti: „Herra 
on pyhässä temppelissänsä, vaietkoon hänen edessään 
kaikki maa.“

Nykyajan sivistyneessä nuorisossa on epäilemättä 
useita, jotka eivät voi omistaa tätä uskoa jumalalli
seen rakkauteen. Monelle ei uskonnollinen kysymys 
ole vielä ollenkaan kaikessa vakavuudessaan noussut
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henkiseen näköpiiriin. Muut harrastukset ja pyrinnöt 
ovat sen estäneet. Mutta varmaa on että tyhjä tila 
on silloin olemassa, jota ei mikään muu voi täyttää. 
Ja kuinka monta rikkinäistä sielua löytyy, jotka kai- 
paavat tasapainoa henkiselle elämälleen ja jotka eivät 
mistään muusta voi sitä saada. — Toisia taas on, 
joiden näköpiiriin kyllä uskonnollinen kysymys on 
noussut, mutta jotka eivät voi kristinuskon ratkaisua 
hyväksyä. Voittamattomat vaikeudet näyttävät heistä 
nousevan kristillistä jumalanuskoa vastaan. Raskaalla 
mielellä ovat he sille hyvästit sanoneet.

Mutta minä rohkenen uskoa, että teissä, ystävät, 
tuskin on ketään, joka ei pystyttäisi alttaria „tunte- 
mattomalle jumalalle", joka ei seisoisi hartaana ole
misen pohjattoman arvoituksen edessä. Rohkenen 
uskoa, että te tänä elämänne juhlahetkenä tahdotte 
kumartaa sen korkeimman edessä, jonka tutkiva hen
kenne aavistaen tuntee. Ja jota vakavampina te elä
män suuren mysteerin edessä seisotte, sen lähem
mäksi te tulette Häntä, jossa me elämme, liikumme 
ja olemme. Ja kenties tunnette tuulahduksen ijäisyy- 
den maailmasta ja aavistatte, että siellä se sittenkin 
on henkemme oikea isänmaa.

Promotsionisaarna 1910.
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Uskonnon elämänarvo.

Mitä on uskonto?
Tähän kysymykseen vastaa etevä amerikkalainen 

professori William James: »uskonto on uskoa näky
mättömään järjestykseen ja että meidän korkein hy- 
vämme on mukautua siihen". Jonkun verran huomiota 
herättävä on tämän määritelmän yleisyys, mutta Ja
mes on laatinut määritelmänsä myöskin silmällä pitäen 
niitä, jotka enemmän uskovat siveelliseen maailman
järjestykseen kuin personalliseen Jumalaan. Ylei
syyteensä nähden muistuttaa määritelmä suuresti Hep- 
realaisepistolan määritelmää uskosta: »usko on luja 
luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautumista sen 
mukaan mikä ei näy" (11: 1). Siinäkin asetetaan 
uskon esineeksi näkymätön maailma, eikä yksin per- 
sonallinen Jumala. Tämän kautta saapi usko ylei
semmän luonteen, niin että se käsittää vakaumuksen 
kokonaisen näkymättömän maailman olemassa olosta, 
joka sekin tietysti on Jumalan luoma ja hallitsema. 
Tämän näkymättömän maailmanjärjestyksen ottaa 
usko ohjeekseen, jonka tähden syystä voidaan puhua 
ojentautumisesta eli mukautumisesta sen mukaan. Ja
mes on määritelmässään noudattanut nykyajan kehitys- 
opillista katsantotapaa, jonka kannalta mukautuminen 
on kaikkien elimistöjen korkein laki. Mukautumisen 
kautta elämän muodot kehittyvät ja ainoastaan mu
kautumalla elinehtoihinsa ja ympäristöönsä voi eli
mistö menestyä. Jos nyt, kuten kristittyinä uskomme, 
on olemassa näkymätön siveellinen järjestys, niin on 
meidän tietysti siihen mukautuminen elääksemme. 
Joko täytyy jumalallisen järjestyksen mukautua mei
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