Kysymyksiä ja vastauksia.
399 Kys. K. S. Joku aika taaksepäin sanottiin minulle mietiskelyssä ollessani: »Kristus on hyvän
ja pahan tiedon puu.» Itse mielestäni en ole saanut tähän tyydyttävää selitystä. Rohkenen sentähden
kysyä: Kuinka se on ymmärrettävissä?
Vast. Kysyjä tekee oikein etsiessään enemmän valoa, sillä mietiskelyssä y.m. kuuluviin ääniin ei
ole sokeasti luotettava. Tielle pyrkijää lähestyy kiusaaja viisauden enkelin muodossa. Mitä kysyjän
kuulemaan lauseeseen tulee, on se noin lausuttuna ansa, sillä Kristus, ei ole »hyvän ja pahan tiedon»,
vaan »elämän puu.» Tosin puu on yksi, niinkuin Kristus on yksi. Mutta sillä on kolme ulkomuotoa:
ensin se on pahan tiedon, sitten hyvän tiedon ja vasta lopuksi elämän puu. Hyvän tiedon puuta se on
siinä määrin, kuin pahan läksy opitaan ja paha voitetaan. Mutta elämän puu nousee hyvän tiedon puun
tuhkasta. Koska Kristus on elämän puu, on hän hyvän ja pahan tiedon puu ainoastaan ylösalasin
käännettynä, s.o. saatanaksi muutettuna. Vanha kabbalistinen lause sanoo: Daemon est deus inversus.
»Paha henki on jumala nurin käännettynä.»
400 Kys. A. P. Saa kai tarttua aseihin itseään puolustaakseen? Sudelle pitää kai ulvoa suden
tavalla, jottei saisi aikaan vahinkoa.
Vast. Totuuden etsijän ojennusnuorana ja kompassina käytännöllisessä elämässä on hänen
omatuntonsa. Jos hän osaa menetellä omantuntonsa mukaan, on hän saavuttanut melkoisen asteen
henkisessä kehityksessä. Ja ehkä hänen omatuntonsa käskee häntä joskus käyttämään väkivaltaa.
Toista taas on sen ihmisen, joka on löytänyt Kristuksen. Hän on opetuslapsen asemassa. Hän ei voi
muuta kuin totella Mestariaan. Ja hän tietää Mestarinsa, Kristuksen, opettavan hänen sydämessään ja
omassatunnossaan: älä ole pahaa vastaan. Älä tartu aseihin. Älä käytä väkivaltaa.
401 Kys. A. P. Jokaisen tulee kai tehdä itse hänen osalleen tullut tehtävä. Emme kai saa ottaa
toiselta työtä muka häntä auttaaksemme, vaan opettaa häntä suorittamaan itse työnsä?
Vast. Epäilemättä. Viisaasti sanoo Krishna Bhagavad-Giitassa: »Parempi on suorittaa oma
tehtävänsä, vaikkapa heikoin voimin kuin suorittaa toisen tehtävä vaikkapa kuin hyvin. Parempi on
kuolla oman tehtävänsä täyttämisessä kuin elää sitä peläten.»
(Ruusu-Risti 1923 Huhtikuu N:o 4, s. 156-157)

