Pieni Ruusu-Risti-Katekismus.
II.
Usko ja tieto.
34. Mitä on usko?
Usko on ihmisen tajunnassa asuva henkinen voima joka yhdistää hänet kaikkialliseen ja
iankaikkiseen elämän henkeen eli jumalaan.
35. Onko usko riippuvainen opinkappaleista tai tekemisessä jonkun opin kanssa?
Ei suorastaan. Usko ei ole minkään opin tai opinkappaleen totenapitämistä, vaan sisäinen
vakaumus, tieto ja antaumus elämän isälle. Monenlaiset opit ja opinkappaleet voivat, ellei ihminen
osaa ajatella ja arvostella, vaikuttaa ehkäisevästi uskon heräämiseen, vaikka usko, kerran heränneenä,
etsii ja saa apua ajattelusta ja järjen toiminnasta.
36. Kuinka usko herää?
Usko herää itsestään, koska se on henkinen voima.
37. Mikä aiheuttaa sen heräämisen?
Ihmisen vilpitön totuuden etsintä, joka ei tapahdu ainoastaan koko mielellä eli järjellä, vaan myös
koko sielulla ja koko sydämellä.
38. Voiko uskoa tarkemmin määritellä?
Voi. Usko jumalaan tarkemmin analysoituna eli eriteltynä on uskoa isään, poikaan ja pyhään
henkeen.
39. Mikä on usko isään?
Usko isään on uskon varsinainen ja ehdoton sisältö. Usko isään edellyttää, että ihminen totuuden
etsinnässään on päässyt kohtaan, jossa hän ei katso olemassaoloa paljaaksi aineelliseksi ilmiöksi,
järjettömäksi luonnoksi, sattuman hengettömäin lakien aiheuttamaksi, vaan on lujasti vakuutettu siitä,
että näkyväinen maailmankaikkeus on ikäänkuin suuri ruumis, jonka elävänä ja tajuisena sieluna on
jumala.
Usko isään edellyttää ja sisältää samoin, että ihminen on lujasti vakuutettu
maailmankaikkeuden jumalan hyvästä tahdosta ja rakkaudesta maailmaa kohtaan, eritoten, että jumala
rakastaa muuttumattomalla ja ikuisella rakkaudella joka ainoata ihmissielua. Usko isään keskittyykin
siihen, että jumala rakkaudessaan tahtoo antautua ihmiselle ja auttaa häntä saavuttamaan elämänsä
tarkoituksen ja sitä varten ikäänkuin odottaa ihmisen sielun ja sydämen ovella.
40. Mikä on elämän tarkoitus?
Jeesus sanoi: olkaa täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen.
41. Onko tämä ihmiselle mahdollista?
Ihmiselle yksin ei, mutta jumalan auttamana varmasti. Ei Jeesus Kristus turhia puhunut.
42. Mikä on usko poikaan?
Usko poikaan on uskoa siihen, että ihmisen henki on yhtä jumalan hengen kanssa. Jumalan
pojaksi eli Kristukseksi nimitetään sitä ihmisen sisäistä henkeä, jonka hän uskossa saavuttaa. Ihmisen
salainen henki on jumalan poika.
43. Missä suhteessa Jeesus Kristus on tähän?
Jeesus Natsarealainen oli ihminen, jossa Kristus eli jumalan poika oli täyteen mittaan kehittynyt,
niin että se, joka Jeesuksen Kristuksen näki, näki myös isän.
44. Onko Jeesus Kristus maailman vapahtaja?
On kylläkin, koska hän oli veljistä ensimäinen, joka saavutti täydellisen suhteen isään.
45. Tuleeko meidän uskoa Jeesukseen Kristukseen?
Tulee tietenkin: meidän tulee täydellä luottamuksella antautua Jeesuksen johdettavaksi.
Kristillisyytemme on siinä, että seuraamme Jeesusta, joka on meille tie, totuus ja elämä, koska hän on
ilmoittanut meille isän.
46. Oliko Jeesus jumala?

Ei. Jeesus oli ihminen niinkuin me, mutta Kristus oli ja on jumalan poika ihmisen hengessä. Ja
koska Kristus täytti Jeesuksen täydellisesti, olivat Jeesuksen teot ja sanat, hänen ajatuksensa ja
tunteensa jumalan pojan tekoja ja sanoja, jumalan pojan ajatuksia ja tunteita. Sentähden ei Jeesus
puhunut ja toiminut, vaan isä jumala puhui ja toimi hänessä ja hänen kauttaan.
47. Voiko kukaan ihminen saavuttaa saman täydellisyyden kuin Kristus?
Jeesus sanoi: seuratkaa minua ja te tulette tekemään vielä suurempia tekoja kuin minä. Mutta
harvat ihmiset ovat vielä uskaltaneet seurata Jeesusta.
48. Mikä on usko pyhään henkeen?
Usko pyhään henkeen on uskoa ja luottamusta totuuden henkeen, joka elähyttää vilpitöntä ja
rehellistä ihmistä, joka totuutta etsii; ja tämä usko totuuden henkeen, totuuden omaan voimaan, on
lujaa luottamusta siihen, että totuuden oma voima vie etsijän jumalan luo. Usko pyhään henkeen on
uskoa siihen, että isä jumala auttaa ihmistä, joka ennen kaikkea muuta etsii jumalan valtakuntaa,
myöskin sitä valtakuntaa löytämään. Niinkuin Jeesus sanoi: etsikää, niin te löydätte. Totuuden pyhä
henki auttaa meidän sieluamme löytämään jumalan, avaamalla meille portit siihen henkemme
taivaalliseen kuningaskuntaan, jossa isä on hallitsijana.
49. Alkaako usko siis pyhästä hengestä?
Alkaa. Sielumme ottaa vastaan ensin totuuden rakkauden ja etsimisen pyhän hengen ja kulkee
sitten pojan kautta isän luo. Se on totinen kristinusko kuten Kristuskin sanoi: niin rakasti jumala
maailmaa, että hän antoi ainosyntyisen poikansa, jotta jokainen, joka häneen uskoo, ei hukkuisi, vaan
saisi iankaikkisen elämän.
50. Nimittääkö Jeesus noissa sanoissa itseään jumalan ainosyntyiseksi pojaksi?
Eipä suinkaan. Jumalan ainosyntyinen poika on Kristus meissä, Kristus Jeesuksessakin. Jeesus
oli ihminen.
51. Mikä on iankaikkinen elämä?
Iankaikkinen elämä on elämä jumalassa.
52. Alkaako se kuoleman jälkeen vaiko n.s. ylösnousemuksessa?
Iankaikkinen elämä alkaa sinä hetkenä, jolloin ihminen hengessään tulee tietoiseksi isän
läsnäolosta ja tuntee ja tietää itsensä jumalan pojaksi. Iankaikkinen elämä on riippumatonta ajasta ja
elää ajan sisällä ja samalla sen yläpuolella.
53. Onko ruumiillinen ylösnousemus olemassa?
On.
54. Mikä se on?
Jokainen ihminen, joka ei ole täydellisyyttä saavuttanut, nousee jälleen ylös kuolleista, s.o. syntyy
eli ruumistuu uudestaan maan päälle, jotta hän uudestaan olisi tilaisuudessa etsimään jumalaa, jota hän
ei vielä ole löytänyt.
55. Nouseeko hänen vanha ruumiinsa ylös kuolleista?
Ei. Vanha ruumis on haihtunut alkuosiinsa, mutta kuolematon henki pukeutuu jälleen
aineruumiiseen, joka semmoisenaan on uusi.
56. Eikö kukaan ole ikuisesti kadotettu?
Ei.
57. Mutta kristikunta uskoo, että helvetti on olemassa?
Se oli keskiajan kirkon erehdys. Kun se tuomitsi jälleensyntymisopin kerettiläisyydeksi, oli jälellä
vain helvetti niille, jotka eivät pitäneet kirkonoppia totena.
58. Kuuluuko jälleensyntymisoppi oikeaan uskoon?
Ei mikään oppi kuulu uskoon, sillä usko on henkinen voima ja näkemys. Usko on ihmisen sisin ja
salaisin kyky.
59. Millä tavalla tulee kristityn suhtautua oppeihin ja opinkappaleihin, esim.
jälleensyntymisoppiin?
Hänen tulee punnita niitä järjellään, sydämellään ja siveellisellä tunnollaan, pohtia ja mietiskellä
niitä ja niinkuin apostoli sanoo, tutkia kaikkea.

60. Mistä hän tietää, mikä oppi on oikea, mikä väärä?
Totuuden pyhä henki, joka hänessä vaikuttaa, auttaa häntä karttamaan vääriä ja valheellisia
oppeja, kunnes hänestä tulee tietäjä, joka itse näkee totuuden.
61. Voiko ihmisestä kehittyä totuuden tietäjä? Eikö hänen tarvitse aina uskoa?
Usko ei ihmisestä koskaan häviä, koska usko on siveellinen voima, henkinen elämä, joka yhdistää
hänet isään jumalaan. Mutta kun hän on uskon elämän saavuttanut, herää hänessä sisäisiä aisteja, uusia
sielullisia kykyjä, jotka avaavat hänen tutkivalle järjelleen ja ajatukselleen uusia, ennen kuulumattomia
maailmoja. Hän on tilaisuudessa tutkimaan askel askeleelta yhä suurempia ja syvempiä elämän ja
luonnon salaisuuksia, eikä hänen enää tarvitse pitää opinkappaleita tai oppeja tosina ilman muuta, vaan
hän kykenee tutkimaan ja näkemään, mitä tosiseikkoja ja totuuksia oppien takana piilee.
62. Kirkko on aina opettanut, että ihminen ei voi tietää jumalallisia salaisuuksia, vaan on
pakotettu niitä uskomaan?
Kirkko on väärässä, sillä apostoli sanoo, että ihmisen henki tutkii jumalan hengen salaisuuksia.
Mutta ennenkuin ihmisessä ovat auenneet hänen sisäiset aistinsa, uskoo eli paremmin sanoen pitää hän
totena, mitä tietäjät ja näkijät kertovat ja ovat kertoneet näkymättömän maailman asioista.
63. Jos usko aina pysyy, kumpi on korkeampi: usko vai tieto?
Usko ja tieto eivät ole keskenään ristiriidassa. Todeksi luuleminen ja tieto ovat toistensa
vastakohtia, sillä kun ihminen jonkun asian tietää, ei hänen enää tarvitse luulla sitä todeksi. Usko sitä
vastoin on siveellinen voima, joka ei suinkaan ole tiedon vastakohta, vaan sen synnyttäjä.
64. Onko usko esim. luonnontieteellisen tiedon synnyttäjä?
Usko totuuden pyhään henkeen on. Sillä kaikki tieto on syntynyt siitä luottamuksesta, että tieto on
saavutettavissa. Ja kun usko totuuden pyhään henkeen on kasvanut uskoksi poikaan ja isään, synnyttää
tämä usko n.s. salaisen tiedon.
Pekka Ervast.
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