Christosophia.
4.
»Etkö sinä tee uudesta testamentista paperipaavia», kysyi muuan ystävä tämän kirjoitussarjan
viime numerossa olleen alkuosan johdosta, »kun asetat evankeliumit ainoaksi lähteeksi Jeesuksen
Kristuksen tuntemiseen? Ajattele, kuinka hatarat nuo evankeliumit ovat, kuinka monta kertaa niitä on
käännetty, kopioitu ja puhtaaksi kirjoitettu, kuinka paljon niihin aikojen kuluessa on lisätty! Mistä
tiedämme, minkälainen alkuperäinen teksti on ollut? Ehkä on niin paljon lisäyksiä ja väärennyksiä,
että alkuperäiset kirjoittajat eivät enää tuntisi eikä tunnustaisi omaa työtään. Eikö ole paljon
turvallisempi nojautua elävien ihmisten tiedonantoihin ja vakuutuksiin, esim. luotettaviin ja totuutta
rakastaviin salatieteellisiin tutkijoihin? Tohtori Besant ja piispa Leadbeater väittävät tuntevansa
Kristusta kasvoista kasvoihin: eikö heidän elävä sanansa paina enemmän vaa'assa kuin vanhan
kirjoituksen kuollut puustain? Tai jos niin tahdot: eikö tohtori Steinerin kuvaus Kristuksesta tuo
Kristusta paljon lähemmäksi meitä kuin uuden testamentin usein ristiriitaiset ja hämäräperäiset sanat?
Minä en ainakaan tunne mitään vetäymystä kuolleeseen, painettuun tekstiin, kun kerran olen
tilaisuudessa kuulemaan todistuksia elävien ihmisten huulilta».
Rakas ystävä, vastaan näihin kiehtoviin kysymyksiin, minulla ei ole mitään sitä vastaan, että
tohtori Besant y. m. kertovat meille, mitä he uskovat tietävänsä Kristuksesta. Päinvastoin. Maailmassa
omistetaan niin paljon huomiota turhanpäiväisiin asioihin, että totuudenetsijänä suuresti iloitsen siitä,
että vakaviakin kysymyksiä pohditaan. Mutta en saata ummistaa silmiäni siltä tosiseikalta, että eri
koulujen salatieteilijät näkevät asioita perin erilaisessa valossa. Tohtori Besantin kuva Kristuksesta ei
ollenkaan ole sama kuin tohtori Steinerin. Jos väitetään, että he katselevat ja kuvaavat samaa asiaa eri
kannalta, ei tämä tyydytä minua, sillä ydinkohta pitäisi kuitenkin olla yhteinen molemmille. Mutta nyt
toinen näkee esim., että Jeesus eli sata vuotta e. Kr., että hänet kivitettiin kuoliaaksi ja ripustettiin
ristinpuuhun, toinen taas, että hänen elämänsä ja kuolemansa oli semmoinen kuin evankeliumissa
kerrotaan. Kuinka tämmöinen erilainen näkeminen on mahdollinen, jos molemmat katselevat samaa
henkilöä?
Suo siis anteeksi minulle, jos pidän näitä inhimillisiä todistuksia toisarvoisina. Ne ovat mieltä
kiinnittäviä ja ajatusta herättäviä, mutta eivät millään tavalla sitovia. Jos niiden nojalla tekisin itselleni
kuvan Kristuksesta, korottaisin kuolevan ihmisen auktoriteetikseni uskon ja autuuden asioissa. Siihen
en kykene. Ja jos sinä taas väität, että minä voisin itse henkimaailmassa pyrkiä Kristuksen
tuntemiseen, jolloin siis saisin luottaa omaan okkultiseen kokemukseeni, niin vastaan, että tuo on kyllä
oikein, mutta se ei saata tulla kysymykseen ensi kädessä. Mitä takeita minulla näet on siitä, että
henkimaailmassa tapaamani olento todella on Jeesus Kristus? Onhan niitä vääriä Kristuksia
näkymättömässä maailmassa jos näkyväisessäkin! Kaikista vaarallisinta on mielestäni okkultistina
lähteä henkimaailman Kristusta etsimään, jollei ole takeita siitä, että ehdottomasti kykenee erottamaan
oikean Kristuksen vääristä.
Sentähden on mielestäni välttämätöntä, että meillä on jokin totuuden kriteriumi eli mittapuu,
minkä avulla saatamme tuntea Kristuksen hengen. Ja mistä semmoinen mittapuu on saavutettavissa?
Ei ymmärtääkseni muualta kuin evankeliumeista.
Eivät nuo evankeliumit niin perin hataria ole. Ei niitä niin suunnattomasti ole muuteltu ja
vääristelty. Eihän tässä olekkaan kysymys siitä, että jokainen niiden kirjain ja sana olisi erehtymätön.
Eivät ne ole minulle minkäänlaisen paavin asemassa.
Mutta yhdessä suhteessa niillä on korvaamaton arvo. Niin epätäydellisiä kuin saattavat ollakin, ne
jokatapauksessa sisältävät ainakin kaikuja Jeesuksen Kristuksen todellisista sanoista ja töistä. Niitä ei
ole keksitty eikä sepitetty. Ne kertovat todella jostain, mikä on ollut. Jeesuksen sanat ja opetukset ovat
elävien ihmisten sanoja. Vaillinaisesti niitä on tosin muistiin merkitty, mutta se joka ensimäisenä
kirjoitti ne pergamentille, hän kirjoitti todella muistiin, mitä hän oli kuullut. Hän ei Jeesuksen sanoja

sepitellyt eikä sommitellut. Sillä tavalla evankeliumit ehdottomasti vaikuttavat minuun. Niissä on
elävä ihminen, elävä olento takana.
Ja sentähden ne, yksin ne, sopivat luotettavaksi lähtökohdaksi, kun tahdomme oppia Kristusta
tuntemaan. Ilman niitä olemme elämän merellä kuin pimeässä yössä. Olisiko meillä minkäänlaista
tietoa Kristuksesta ilman evankeliumeja? Ne ne ovat meille kompassina ja taivaan tuikkivina tähtinä.
Kuitenkaan emme niihin pysähdy. Me aloitamme niistä. Mutta kun kerran alkuun pääsemme,
saatamme edetä. Etenemme askel askeleelta totuuden tiellä, Kristuksen henkisessä tuntemisessa. Ehkä
saamme hänet nähdä ja tavata henkimaailmassakin, ─ tämä on joka tapauksessa vähemmin tärkeätä
kuin eläminen hänen hengessään. Meidän ei tarvitse tavoitella näkyjä ja ilmestyksiä, ne tulevat kyllä,
jos mestari katsoo ne tarpeellisiksi, ─ muut näyt ovatkin enimmäkseen harhanäkyjä. Yksi vain on
meille tärkeä ja välttämätön: että Kristuksen henki olisi meissä elävä.
Ja mikä on Kristuksen henki?
»Kummallista» kyllä, se on sama kuin evankeliumein henki! Kristuksen henki tulee meissä
eläväksi kokemukseksi, pääsemme omaan riippumattomaan totuuden tietoon, mutta sama henki, sama
tieto uhkuu evankeliumeista. Täten saamme personallisesti kokea evankeliumein totuuden.
Huomaatko, rakas ystävä, mitä tarkoitan?
Ensin opimme evankeliumeista tuntemaan Kristuksen. Sitten lähdemme henkisen kokemuksen
tielle. Ja tällä tiellä havaitsemme omissa riippumattomissa kokemuksissamme, että Kristuksen oppi on
tosi semmoisena kuin evankeliumit sen esittävät. Siis: niinkuin evankeliumit ensin auttoivat ja tukivat
meitä, niin nyt meidän omat ─ alussa pienet, vähitellen kasvavat ─ kokemuksemme, todistaessaan
meille, että evankeliumit puolueettomasti ja objektiivisesti katsoen ovat oikeassa, samalla tukevat
evankeliumeja.
»Seuraa minua», sanoo Jeesus evankeliumeissa, ja siitä alkaa kristosofin tie. Jeesus Kristus, elävä
ihminen, elävä mestari, puhuu ja neuvoo. Eikä meillä saa olla mitään ennakkoluuloja hänestä. Ei
meidän edeltäkäsin pidä ajatella, että »niin ja niin hän tietysti opettaa». Meidän tulee mitä
yksinkertaisimmalla ja järkevimmällä tavalla tutkia evankeliumeja. Niistä meidän tulee koota
Jeesuksen elämänohjeet. Ja kun saamme kiinni Kristuksen omista sanoista, tulee meidän niitä seurata.
»Seuraa minua» ─ ajatuksissa sanoissa ja töissä. »Rakasta niinkuin minä rakastan.»
5.
Toistakaamme vielä lyhyesti, mitä on Jeesuksen seuraaminen evankeliumein mukaan. Lisäämme
varta vasten »evankeliumein mukaan», sillä »Jeesuksen seuraamisesta» puhutaan paljonkin
uskonnollisissa piireissä. Jokainen kääntynyt uskovainen, jokainen harras lahkolainen luulee »Jeesusta
seuraavansa», vaikkei hän ikinä olisi yrittänytkään elää vuorisaarnan käskyjen mukaisesti.
Teosofisissakin piireissä voidaan Jeesuksen seuraamisella käsittää samaa kuin jonkun mestarin
seuraamisella yleensä. Puhutaankin usein »mestarein seuraamisesta». Mutta jos tarkemmin
tiedustellaan, mitä sillä lauseparrella tarkoitetaan, saadaan tavallisesti epämääräinen vastaus: mestarein
seuraaminen on sitä, että koettaa olla mahdollisimman hyvä ja kunnon ihminen. . . Harvoin tapaa
teosofin, joka seuraa Buddhaa esim. ja todella tietää, mitä Buddha on neuvonut ja käskenyt.
Useimmiten on niin, että teosofitkin »seuratessaan mestareita» enemmän tai vähemmän omantunnontarkasti ja hartaasti tottelevat jotakuta elävää »johtajaa» tai »opettajaa».
Tietysti on itsestään selvää, että henkinen elämä yleensä pukeutuu määrättyihin yleispäteviin
muotoihin. Jokainen ihminen koettaessaan elää henkisesti ─ seuratkoon hän ketä mestaria tahansa ─
poikkeaa silminnähtävästi jokapäiväisten ihmisten suuresta laumasta. Hän on vakava sielunsa
sisimmässä ja harkitseva toiminnassaan. Hän ei ole omien mielihalujensa orja eikä ylen altis
ulkonaisille vaikutuksille. Hän on kuin öinen vaeltaja, joka kulkiessaan on pysähtynyt kuuntelemaan
näkymättömiä ääniä. Hän on auttavainen ja veljellinen. Hän näkee joka ihmisessä matkatoverin, jonka
taakka ehkä on raskaampi kuin hänen omansa. Hän on ahkera ja huolellinen joka työssään ja
toimessaan. Hän on innokas velvollisuuksiensa täyttäjä eikä lykkää huomiseksi, minkä tänään voi

suorittaa. Tämä kaikki on luonnollista, sillä se on henkisen elämän yleinen tausta. Se on niin
sanoaksemme jonkunlainen conditio sine qua non sille, joka tahtoo ruveta määrättyä mestaria
seuraamaan.
Edellä oleva on elämämme luonnollinen periaatteellinen tausta, kun ketä tahansa mestaria tai
henkistä opettajaa seuraamme. Siinä hengessä ja siinä käytännössä vietämme päivämme ja yömme.
Jeesuksen seuraajina noudatamme lisäksi hänen käskyjään.
Mutta jos olemme kristosofeja ja todella tahdomme oppia tietämään, mitä ja kuka Kristus on,
silloin ei riitä mikään epämääräinen »hyväksi» pyrkiminen, vaan silloin on todella elettävä kristosofista
elämää ja seurattava Jeesusta hengessä ja totuudessa.
Nyt jokainen vakava totuuden etsijä huudahtaa: »mutta sehän on mahdotonta! Vuorisaarnan
ohjeiden mukaan eläminen on mahdotonta nykyisissä yhteiskunnissamme!»
Mahdotonta tietenkin, vastaamme tähän, jos heti kiinnitämme katseemme lopullisiin
äärimmäisyyksiin. Jos meidän heti pitäisi teoissamme toteuttaa kaikki käskyt ja neuvot viimeistä
pilkkua myöten, silloin olisimme hukassa ─ tai toisin sanoen: silloin olisimme samalla täydelliset.
Mutta mitä varten elämä, mitä varten tuskat ja taistelut, mitä varten tappiot ja voitot, jos täydellisyys
olisi saavutettavissa silmänräpäyksessä?
Kysymys ei ole siitä, että meidän ensi hetkestä lähtien tulisi olla täydelliset, kysymys on siitä, että
alkaisimme kulkea sitä tietä, joka täydellisyyteen vie. Tämä on paljon pitkällisempää, paljon
väsyttävämpää, paljon vaikeampaa! Mutta samalla se on ainoa, mikä voi meitä todella viehättää,
onnellistuttaa, autuuttaa. Ja siinä on itse asiassa meidän jokahetkinen täydellisyytemme! Taivaallinen
Isä ei odota meiltä enempää, kuin mitä kullakin hetkellä kykenemme antamaan.
Jotta pääsisimme tien alkuun Kristuksen seuraamisessa, on hyvä, jos heti saatamme asettaa
henkemme alttarille sen »kulmakiven», josta viime kerralla oli puhe. Välttämätöntä se ei ole;
kulmakiven näkeminen saattaa tulla myöhemminkin. Mutta seuraamisemme jää elottomaksi,
mehuttomaksi johonkin määrin, niin kauan kuin emme ole tietoisia kulmakivestä.
Vaan onko meidän päivinämme ketään, joka ei tietäisi, mikä Kristuksen opin henki on?
Oppineessa ja sivistyneessä maailmassa se hyvin tunnetaan, vaikka sitä samalla arvostellaan
»epäkäytännölliseksi» tai liian »idealistiseksi». Korkeintaan »uskovaiset kristityt» saattavat olla siitä
tietämättömät ─ niin uskomattomalta kuin tämä kuuluu. Ja pelkään, että jotkut teosofitkin ovat siitä
epätietoisia: maailmansodan ja viime vuosien teosofiset tapahtumat ovat olleet omiansa
hämmentämään käsityksiä.
Mutta kun olemme selvillä »kulmakivestä», silloin tiedämme sen olevan uudessa suhtautumisessa
pahaan. Jesuiitat saattavat olettaa, että tarkoitus pyhittää keinoja, mutta Jeesuksen seuraaja ei ikinä
usko, että hyvää voidaan aikaansaada pahalla, oikeutta edistää väärillä keinoilla, totuutta palvella
valheellisella »politiikalla». Näkyväinen elämämme on keinojen kanssa työskentelemistä. Tarkoitus
pysyy näkymättömissä, mutta toteutuessaan se on suora tulos keinoista. Oli tarkoitus kuinka »ylevä»
tahansa, jollei se käytä pyhiä ja puhtaita keinoja, tahrautuu se kokonaan toteutuessaan. Häveten saa
»hyvää tarkoittava» ihminen katsella omaa työtään, jos hän on langennut kiusaajan pauloihin ja luullut
tarkoituksen pyhittävän keinoja. »Hedelmästä puu tunnetaan», sanoo Kristus. Semmoinen kuin
tahdotaan hedelmän olevan, semmoinen on puu oleva. Vääryys ei synnytä oikeutta eikä valhe totuutta.
Viha ei lopu vihalla. »Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu.»
Jeesuksen seuraaja on positiivinen hyvässä ja välttää pahaa. Tai oikeammin sanottuna: hän yrittää.
. . Kuten Jeesus itse neuvoo: »valvokaa ja rukoilkaa». Hän valvoo ajatuksiaan ja tekojaan, etteivät
horjahtaisi ihanteen tieltä. Hän rukoilee säännöllisesti totuuden henkeä, koska hän tuntee itsensä
köyhäksi. »Autuaat ovat hengestä köyhät, s. o. ne, jotka henkeä kerjäävät (ptoukhoi tou pneumati),
sillä heidän on taivasten valtakunta».
Ja mikä on hyvä, mikä on ihanne? Se sisältyy Jeesuksen viiteen käskyyn, jotka määrittelevät
hänen seuraajansa uutta suhdetta elämään, ihmisiin ja luontoon, jotka uudessa valossa esittävät
veljeyden suurta elämänlakia. Niitä käskyjä mietiskellessään hän huomaa uuden maailman avautuvan,

uuden elämänfilosofian valtaavan mielensä. Ne ovat tyhjentymättömiä syvässä viisaudessaan ja
loppumattomia korkeissa vaatimuksissaan.
»Älä koskaan vihastu», sanoo Jeesus. Hänen seuraajansa oppii pian, että tuon ainoan
elämänohjeen uskollinen noudattaminen vaatii askel askeleelta yhä suurempia muutoksia ja
mullistuksia hänen elämässään. Niin kauan kuin hänellä on personallisia vaatimuksia elämän suhteen,
ihmisten suhteen, olojen suhteen, niin kauan hän on ikäänkuin tuomittu suuttumaan, hermostumaan,
loukkaantumaan, katkeroitumaan, masentumaan. Voidakseen olla todella »vihastumatta» hänen täytyy
vapautua kokonaan itsekkyydestä, ylpeydestä, turhamaisuudesta, ahneudesta, kateudesta,
omistushalusta j. n. e., j. n. e.
Sama on laita toisten käskyjen. Niitä toteuttaessaan, niitä mietiskellessään, niissä eläessään
Kristuksen seuraaja on todella joutunut ikuisen elämän alkupäähän. Hän on asettanut jalkansa kaidalle
tielle, joka maasta kohoaa ylöspäin pilviin ja taivaan siniseen kirkkauteen ja jonka loppupäätä ei
missään näy. Sillä kulkiessaan hän kuitenkin kulkee keskellä todellisuutta. Näköalat, jotka hänelle
avautuvat, eivät ole kangastuksia olemattomista, eivätkä hänen silmänsä ihaile pilvilinnoja.
Pysyäkseen jaloillaan lujasti ja horjumatta oikealla tiellä hän pitää alati mielessään sitä ihannetta, joka
on hänen vaelluksensa johtotähtenä ja jonka Jeesus Natsarealainen niin säteilevän kirkkaasti on
paljastanut viidessä käskyssään.
6.
Minun täytyy tässä vielä toistaa, että kun lähdemme taipaleelle kristosofeina, kun alamme seurata
Jeesusta, ei tämä suinkaan tarvitse tapahtua minkään ennakkokäsityksen nojalla, mikä meillä sattuu
olemaan Kristuksesta. Emme seuraa häntä sentähden, että hän on Jumala tai sentähden että hän on
korkea mestari, ehkä mestarien mestari. Päinvastoin on suotava, ettei meillä ole varmoja
ennakkoluuloja Kristuksen personallisuudesta. Sillä jos uskomme, että hän on Jumala, odotamme
hänen auttavan meitä vaikeina hetkinä emmekä ponnista omia voimiamme; saattaapa vielä tapahtua,
että väsymme tiellä, koska Kristus eli Jumala ei välitä meistä! Ja jos taas ajattelemme häntä mestariksi,
rupeamme pian uskottelemaan, että hän suopeasti katselee pyrkimyksiämme ja ilmoittaa itsensä meille,
suoden meille vaikkapa jonkun yliaistillisen »astraalisen» tai muunlaisen kokemuksen. Ja jos sitten
sattuu meille tämänlaatuisia tapahtumia, kuvittelemme olevamme pitkällä »henkisessä kehityksessä» ja
uskomme, että mestari on ottanut meidät oppilaakseen. . . Kaikki harhaa, sillä henkisen kehityksen
tunnusmerkkejä eivät ole psyykkiset ilmiöt, vaan siveellinen selvänäköisyys ja varmuus.
Sentähden on hyvä, jos Jeesus Natsarealainen on vain meille ihminen, ystävä, jolta voimme ottaa
vastaan neuvon. Hänhän elämällään ja olemisellaan osoitti jotain tietävänsä ja taitavansa. Hänen
personallinen esiintymisensä ja toimintansa ei missään suhteessa ollut ristiriidassa hänen sanojensa,
uskonsa, elämänymmärryksensä kanssa. Hän ei koskaan antanut alemman itsensä viedä voiton
ylemmän yli. Vaikeimmissakin taisteluissa hän aina luovutti johdon korkeimmalle itselleen,
taivaalliselle Isälleen. Ja hän teki sen ilolla, tyytyen Isän tahtoon. Miksikä emme siis luottaisi häneen?
Miksikä emme uskoisi häntä, kun hän vakuuttaa, että mekin pääsemme totuuden tietoon, Isän tuntoon,
jos seuraamme häntä ja »teemme, niinkuin hän käskee?»
Ei ole mitään yliluonnollista eikä mitään luonnotonta semmoisessa luottamuksessa. Päinvastoin
on kaikki kasvatus ja oppi järjestetty juuri luottamuksen ja uskon periaatteelle tänä päivänä niinkuin
ennen. Lasten täytyy luottaa opettajiinsa, nuorten miesten professoreihinsa, kaikkien opiskelevien
kirjoihinsa, sillä kuinka muuten voisivat itse kehittyä oppineiksi ja taitaviksi? Jokainen opettaja on
aikoinaan ollut harras oppilas, jokainen professori ja omaperäisiä tutkimuksia suorittava tiedemies on
kerran ollut ylioppilas, jonka on täytynyt kuunnella luentoja, lukea kirjoja ja läpäistä tutkintoja.
Olisiko elämän koulu, jossa viisautta saavutetaan, hatarammin järjestetty? Voitaisiinko siinä tulla
toimeen ilman opettajia, jotka elämän viisaudesta jotakin tietävät? Siinäkin kuunnellaan opetuksia,
tutkitaan tekstejä ja suoritetaan kokeita. Mutta opettajan ääni kuuluu omassatunnossa, tekstikirjana on

ihmisen sielu ja tutkinnoissa koetellaan oppilaan itsenäisyyttä, lujuutta kiusauksissa ja voimaa veljesrakkaudessa. Ohjelma on laajempi, vaativampi, vaikeampi kuin yhdessäkään yliopistossa. . .
Ottakaamme siis Jeesus Kristus oppaaksemme, antakaamme hänen neuvoa meille, mihin suuntaan
on kuljettava, mitä taitoa on hankittava, seuratkaamme häntä, kunnes hänen käskynsä tulevat eläviksi
ääniksi meidän omassatunnossamme! Älkäämme peljätkö tuskia, suruja, vaikeuksia; ottakaamme
jokapäiväinen ristimme kannettavaksemme ilolla ja nöyryydellä, sillä katso, ennemmin tai
myöhemmin tapahtuu meille jotakin ihmeellistä.
Seuratessamme Kristusta lähenemme elämämme suurta käännekohtaa, uudesti syntymistä, jota
ilman emme voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus kysyi Jeesukselta: »Kuinka voi ihminen
vanhana syntyä? Eihän hän saata jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?» Jeesus vastasi: »Totisesti,
totisesti sanon sinulle: jos ei ihminen synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan
valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on lihaa, mikä hengestä on syntynyt, on henki».
Kun todenteolla seuraamme Kristusta, eivät taistelumme ole turhia, eivät yrityksemme mene
hukkaan, eivät pyrkimyksemme ole tuulen pieksemistä. Saamme oppia, että henkinenkin elämä on
kasvamista määrättyine hedelmineen.
Uskonnollisesta elämästä luullaan enimmäkseen, että se on ikävää itsensäkieltämistä, jonkinlaista
harmaata hysteriaa, jonka ainoana valopilkkuna on kuolemanjälkeisen autuuden toivo. Kuinka suuresti
tässä erehdytään, huomaamme pian, kun vakavasti kuljemme Jeesuksen jäljissä. Ikävä haihtuu
tuuleen, ja hysteria on mahdoton, sillä henkisessä elämässä ei ole mitään valitsemisen varaa. Ei meillä
ole tilaisuutta sankarilliseen itsekieltämiseen, kun ihanne on mielessä: päinvastoin iloitsemme, kun
saatamme olla ihannetta pettämättä. Omanarvontunto, turhamaisuus, ylpeys väistyvät itsetuntemisen
tieltä, havaitessamme, kuinka kömpelöitä olemme ensi askelia ottaessamme. Ja mitä tiedämme
minkäänlaisesta »autuuden» toivosta? Ei meitä semmoinen viehätäkään. Työmme on nykyhetkessä
eikä perustu pilventakaisiin. Toivomme on vain, ettemme tiellä väsyisi, vaan että totuutta ja henkeä
riittäisi meillekin. Usko opettajaystäväämme elähyttää meitä, ja hän on luvannut, että mekin
voittaisimme, niinkuin hän on voittanut! Kerran mekin osaamme rakastaa. . .
Odottamatta, aavistamatta tulee sitten uusi syntymisemme. Voisimme kertoa, millä tavalla,
minkälaisissa muodoissa se tapahtuu, mutta ajattelemme näiden seikkain olevan toisarvoisia.
Saattaahan olla, että kokemukset muodollisesti vaihtuvat. Ehkä kuitenkin uskallamme sanoa, että
tapahtuma on tarkasti uuden testamentin toisen tai toisen kertomuksen mukainen. Toisin sanoen: se
mikä on tapahtunut Jeesuksen elämässä, uudistuu hänen seuraajansakin historiassa.
Kiinnitämme tässä vain huomiomme uudestasyntymisen saavuttamaan tulokseen. Tämä on
selväpiirteinen ja ehyt sekä ymmärtääksemme yhteinen saavutus kaikille. Sitäkin voisi kuvata
monenlaisilla sanoilla ja vertauksilla, mutta ydin on joka tapauksessa sama. Uudestisyntymisen sisältö
on siinä, että me, jotka ennen olimme tietämättömiä, pimeydessä vaeltavia ihmislapsia, olemme äkkiä
tulleet näkeviksi ja tietäviksi henki-ihmisiksi. Mitä me näemme? Jumalan, taivaallisen Isän. Mitä
tiedämme? Että olemme Jumalan poikia. Millä tavalla olemme henki-ihmisiä? Siten, että tunnemme
elämässämme olevamme riippumattomat näkyväisestä ruumiistamme.
Jumala, joka meille ennen oli »tuntematon suuruus», on nyt elävänä todellisuutena läsnä
hengessämme. Ei tämä merkitse, että osaisimme Jumalaa määritellä ─ kaukana siitä: emme tiedä, mitä
hän itsessään on. Tiedämme vain, että hän on Isä meidän henkemme taivaissa, totuuden ja rakkauden
ehtymätön voimalähde, joka meidät on pojakseen tunnustanut.
Tiedämme myös, että Jeesus on oikeassa. Hänen osoittamansa tie vie Jumalan valtakuntaan.
Hänen käskynsä eivät ole mielivaltaisia. Hän »ei ole puhunut itsestään». Hän on ilmaissut totuuden.
Hän on puhunut Isästä ja todella ilmoittanut meille Isän tahdon. Isän tahto tulee ilmi viidessä käskyssä.
Isä suhtautuu pahaan sillä tavalla, kuin Jeesus neuvoo meitäkin suhtautumaan. Jeesusta seuratessamme
kuljemme varmasti ja suoraan siihen valtakuntaan, jossa Jumala näkymättömänä kuninkaana hallitsee.
Emme enää ihmettele toista tai toista »epäkäytännöllistä» tai »ylen idealistista» ohjetta, sillä näemme
omin silmin, että elämän sisäinen välttämättömyys on semmoinen. Jumalan tahto ei ole mielivaltaisen

hallitsijan tahto, vaan elämän laki. Jumala on elämän henki. Jumala on olemassaolon
välttämättömyyden järkitajunta.
Samalla kokemuksemme muuttaa suhteemme Jeesukseen. Hän on yhä ystävämme ja veljemme,
mutta emme enää riipu hänestä. Hän ei ole enää henkinen isämme niin sanoaksemme, vaan todellakin
veljemme, vanhempi, viisaampi, valistuneempi veljemme. Hänen isänsä on nyt meidänkin isämme,
hänen Jumalansa meidänkin Jumalamme.
Ja kuitenkin hän on yhä meille »tie, totuus ja elämä». Siinä uudessa poika-tajunnassa, joka meissä
on syntynyt, on Jeesus Kristus salaperäisellä tavalla läsnä. Alamme aavistaa Kristus-mysterion
syvyyttä.
Teologiset, teosofiset eli lähemmin sanoen kristosofiset kysymykset astuvat nyt eteemme
metafyysillisinä ongelmoina. Onko Kristus jotakin muuta kuin Jeesus? Mitä Kristus on? Kuka Jeesus
oli? Oliko Jeesus ihminen? Onko Kristus Jumala?
Nämä arvoitukset vaativat meiltä ratkaisunsa. Emme enää ole oikeutetut niitä syrjäyttämään. Ne
ovat nyt elävinä edessämme.
Pekka Ervast.
(Ruusu-Risti 1923 Helmikuu N:o 2, s. 51-63)

