Uusi vuosisata.
─────
Epäilemättä useimmat länsimaalaiset pitävät 20:nen vuosisadan syntyä sangen tärkeänä
tapahtumana. Heille se on paljoa merkitsevä hetki maailmanajanlaskussa; he tuntevat ottavansa osaa
merkilliseen tapaukseen. Ja kuitenkin, totta puhuaksemme, tämä tunne on puhtaasti keinotekoista
laatua eikä sillä ole vastinetta asiain luonnossa. Sillä enskiksikin saatamme kysyä: missä näemme
satavuotisen ajanjakson luonnossa? Mikä se tekee vuosisadan niin pyhäksi? Ja toiseksi saatamme
tiedustella: koska Jesus Natsarealainen todella syntyi? Ei se tapahtunut vuonna 1; tuoreimmat
tunnustetut laskut vievät sen vuoteen 7 tai 9 e. Kr. Ja käyttäväthän sitäpaitsi tätä ajanlaskua ainoastaan
kristityt kansat. Ei ole mitään yleistä maailman aikaa. Kun nämä vaikeudet ottaa huomioon, mitä tulee
vuosisadoista, niiden alku ja loppuhetkistä?
*
Länsimaa uskoo, että se astuu uuteen vuosisataan, että sen edessä on kirjoittamaton lehti; ja
varmaankaan tuo usko ei haita. Päinvastoin; ihmiset uskovat ajanjaksoihin ja vuosisatoihin ─ ja juuri
tämän laajalle levinneen uskon takia aika onkin tärkeä! Ehkä yleinen mielipide päättää jotakin suurta
tulevaisuuden suhteen. Mitä suurta se päättää, emme kykene ennustamaan. Uskomme, että tuo
yleinen kehittymishalu on vilpitön; onpa siinä toistaiseksi kylliksikin. Me jotka vielä hapuilemme
Ajan Hengen tietämättömyydessä, me emme kykene sanomaan mitä pitäisi tehtämän, mitä jättää
tekemättä. Emme vielä kyllin tunne veljiemme tarpeita; emme tunne maailmaa johtavan Hyvän Lain
tarkoitusta. Saatamme ainoastaan epäselvästi tajuta vähäisen osan sen Ääretöntä Viisautta. Ja kaikki,
minkä voimme tehdä heittämällä pois kaikki ennakkoluulot, on valmistautua täyttämään mitä tehtävää
meille tarjotaankin, valmistautua palvelemaan, vaikka kuinka vähänen kykymme olisikin; pyytämättä
ja vaatimatta, että asiat kävisivät niinkuin me toivomme, vaan luottaen siihen, että Hänen tahtonsa,
joka kaikki hyvään johtaa, on ohjaava kaikki määrättyyn päämäärään Hänen omana hyvänä aikana,
joka ikuisesti on nykyinen. Meidän tehtävämme on oppia ymmärtämään tuota tahtoa, emmekä muulla
lailla voi sitä oppia tuntemaan kuin työskentelemällä sen mukaisesti. Tämä on meidän tehtävämme
tulevalla vuosisadalla, ja kaikkina aikoina.
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