Pieni Ruusu-Risti-Katekismus.
IV.
Jumalanpalvelus ja sakramentit.
94. Mikä on kristityn jumalanpalvelus?
Kristillistä jumalanpalvelusta on kaikki tietoinen ja tajuinen elämämme uskossa, joka elämä
kehittyy, laajenee ja syvenee, sitä myöten kuin edistymme uskossa ja salaisessa tiedossa; se on
ulkonaista, mikäli se ilmenee sanoissamme ja toimissamme näkyväisessä maailmassa ihmisten kesken,
ja sisäistä eli salaista, mikäli se vain on kanssakäymistä hengessä isän kanssa tai muuten tapahtuu
näkymättömässä maailmassa.
95. Mikä on ulkonainen jumalanpalvelus?
Ulkonainen jumalanpalvelus on kahta laatua: yleinen ja erikoinen.
96. Mikä on yleinen?
Yleinen ulkonainen jumalanpalvelus on sitä, että usko meitä elähyttää kaikissa maallisissa
toimissamme: työssämme ja virkistyksissämme, velvollisuuksien suorittamisessa ja kohtalon
määräämien tuskien ja kärsimysten kestämisessä, seurustelussa ihmisten kanssa, heitä tai eläimiä tai
muuta luontoa auttaessamme ja apua vastaanottaessamme, sanalla sanoen ristiä kantaessamme ja
hyvien töiden ruusuja tielle siroitellessamme, elämämme sekä arki- että juhlahetkinä.
97. Mikä on erikoinen ulkonainen jumalanpalvelus?
Sekin on kahta laatua: julkinen ja eristetty.
98. Mikä on julkinen?
Erikoinen ulkonainen jumalanpalvelus julkisessa muodossaan on kaikki varsinainen
propagandatyö jumalan valtakunnan uskon ja tiedon levittämiseksi, puheissa ja esitelmissä, kirjeissä ja
kirjoituksissa, kirjallisilla, taiteellisilla ja tieteellisillä keinoilla, lasten ja nuorten kasvatuksessa y.m.
99. Uskovaiset kristityt ovat enimmäkseen tuominneet taiteita, soittoa, laulua, tanssia, kuvaamaja näytelmätaiteita, samoinkuin runoutta ja kaunokirjallisuutta »jumalattomiksi» ja uskoa vastustaviksi.
Ovatko he erehtyneet?
Ovat. He eivät ole tienneet, mitä usko on. Taide on jumalallinen itsessään, ja jollei sitä käytetä
alhaisiin tarkoituksiin, vaikuttaa se ihmissieluun kohottavasti. Ollakseen varsinaisessa merkityksessä
jumalanpalvelusta sen tietenkin täytyy olla totuutta etsivän ihmisneron luomaa, jolloin se samalla on
pyhän hengen inspiroimaa.
100. Ketkä taiteen avulla erikoisesti palvelevat jumalaa, luojat ja esiintyjät vaiko yleisö, joka
nauttii?
Molemmat, mutta ennen kaikkea ne, jotka työn ovat suorittaneet tai esiintyessään suorittavat, sillä
he ovat taiteen »pappeja» ja »papittareja». Heidän uskonsa ja intonsa, heidän kykynsä ja rakkautensa
herättää katsojissa, kuulijoissa, lukijoissa samoja tunteita ja ajatuksia, jotka heitä itseäänkin elähyttävät.
Sentähden heidän työnsä, jos ovat jumalan valtakunnan lapsia tai siihen pyrkivät, voi olla suurta
propagandatyötä uskon ja tiedon hyväksi. Ja uskon sankareille kaikki taiteet ja tieteet ovat luonnollisia
ilmaisumuotoja, kullekin kykynsä ja taipumustensa mukaan.
101. Onko oikea taide siis uskon palvelija? Eikö taide itsessään ole pyhä? Eikö tämä alenna
taiteen arvoa?
Ei, sillä mikä on itsessään pyhä taide? Taide ei ole taide, ellei se palvele kauneutta. Mutta
kauneutta ei ole ilman totuutta, siis tosi taide palvelee totuutta. Ja uskon elämä on totuudessa. Kaikki
suuri taide on aina palvellut jumalaa.
102. Mikä on eristetty jumalanpalvelus?
Erikoista ulkonaista jumalanpalvelusta eristetyssä muodossaan ovat semmoiset kokoukset, joita
tosikristityt pitävät osaksi puhutulla sanalla ja keskustelulla, osaksi määrätyillä juhlamenoilla,
kirkollisilla eli sakramentaalisilla toimituksilla vahvistaakseen ja valistaakseen toisiaan.

103. Mitä ovat sakramentaaliset toimitukset?
Sakramentaaliset toimitukset eli sakramentit ovat tässä tapauksessa symboolisia eli
vertauskuvallisia toimituksia, jotka kuvaavat sisäisiä mysterioita.
104. Mitkä ne ovat?
Niitä on evankeliumein mukaan kaksi: kaste ja pyhä ehtoollinen.
105. Mikä on kaste?
Kaste on vertauskuvallinen toimitus, joka muistuttaa vasta kääntynyttä ja herännyttä veljeä sekä
teroittaa hänen mieleensä, että hän nyt on astunut totuuden etsijän tielle, jonka askelia totuuden pyhä
henki tulee ohjaamaan ja inspiroimaan, ellei hän itse kadota yhteyttään sen kanssa.
106. Voidaanko lapsia kastaa?
Siinä tapauksessa, että lapsi on herännyt ja sitä pyytää, ─ ei muuten.
107. Mikä on pyhä ehtoollinen?
Pyhä ehtoollinen on vertauskuvallinen toimitus, joka muistuttaa kastettua totuuden etsijää ja
kristittyä, että jumalan valtakunta on lähestynyt ja että ne, jotka ovat portista sisälle menneet, elävät
ainaisessa rakkaudessa keskenään.
108. Ovatko sakramentit yksinomaan vertauskuvallisia? Eivätkö ne pyhinä toimituksina vaikuta
nostavasti ja puhdistavasti uskovan kristityn sieluun?
Vaikuttavat, koska kaikissa pyhissä juhlamenoissa on n. s. magiaa, mutta niiden vaikutus riippuu
suureksi osaksi suorittajista ja osanottajista. Sentähden eivät voikaan olla julkisia toimituksia.
109. Eikö sakramenteilla ole muuta merkitystä kuin tämä juhlamenollinen?
On kylläkin. Molemmilla sakramenteilla on, paitsi vertauskuvallinen eli juhlamenollinen, myös
julkinen ja salainen merkityksensä.
110. Mikä on julkinen merkitys?
Sakramentin julkinen merkitys on siinä, että se korottaa usein uudistuvan inhimillisen toimituksen
pyhäksi vertauskuvaksi eli sakramentiksi.
111. Millä tavalla?
Joka kerta kun ihminen peseytyy, voi hän tehdä toimituksesta sakramentin muistamalla, että
samoinkuin vesi puhdistaa hänen fyysillisen ruumiinsa, samoin totuuden pyhä henki puhdistaa hänen
ajatuksensa, tunteensa ja tekonsa. Ja joka kerta kun ihminen syö, voi hän tästä ruumiillisesta
toimituksesta tehdä sakramentin muistamalla, että samoinkuin jumalallinen elämä luonnossa uhrautuu
hänen ajallisen olemassaolonsa ylläpitämiseksi, samoin jumalallinen elämä hänessä tahtoo rakkaudessa
palvella kaikkien elävien olentojen henkistä nousua.
112. Mikä on sakramentin salainen merkitys?
Salaisessa merkityksessään sakramentti on henkinen tapahtuma, joka kohtaa tosi kristittyä sisäisen
elämän tiellä.
113. Mikä tällöin on kaste?
Salaisessa merkityksessä kastetuksi tulee pyhän hengen inspiroima totuuden etsijä silloin, kun isä
tunnustaa hänet pojakseen samoinkuin isä tunnusti Jeesuksen pojakseen Jordanin luona.
114. Johannes kastoi Jeesuksen. Tapahtuuko totuuden etsijälle samoin?
Ei ulkonaisesti. Kaste on salainen tapahtuma, joka tapahtuu näkymättömässä maailmassa
ikäänkuin tunnustukseksi isän puolelta siitä, että kristitty on koko sielullaan ja sydämellään etsinyt
totuutta ja vilpittömällä hartaudella elänyt Jeesuksen käskyjen ja neuvojen mukaan. Mutta kasteen
jälkeen ihminen on jäsen eli lapsi jumalan valtakunnassa.
115. Entä pyhä ehtoollinen?
Salaisessa merkityksessä ottaa pyhään ehtoolliseen osaa se isän poika eli jumalan valtakunnan
lapsi, joka vapahtajana omassa maailmassaan saa lunastaa menneet ruumistuksensa voidakseen astua
ihmisten kesken tietäjänä ja auttajana, jonka kädessä on taivaan valtakunnan avaimet.
116. Tämä on vaikeatajuista?
Se onkin mysterio, joka vasta kokemalla ymmärretään. Sekin tapahtuu näkymättömässä
maailmassa.

117. Onko missään seurakunta tai kirkko, joka tämmöisellä tavalla palvelee Jumalaa ja hoitaa
sakramentteja?
Ruusu-Risti-veljeskunnan temppeleissä näitä menoja noudatetaan.
118. Missä niitä temppeleitä on?
Näkymättömässä henkimaailmassa ainoastaan ─ ainakin toistaiseksi.
119. Eikö niitä aiota perustaa näkyväiseen maailmaan?
Se riippuu ajasta ja ihmisistä. Vanhemmat veljet pysyvät pakosta salassa ja toimivat
korkeammilla tasoilla.
120. Ovatko nuo »vanhemmat veljet» siis henkiolentoja?
Toiset ovat jättäneet fyysillisen ruumiin, mutta toiset elävät ruumiissa niinkuin me.
Veljeskunnalla on jäseniä sekä »elävien» että »kuolleiden» kesken.
121. Missä noita Ruusu-Risti-veljiä on?
Siellä täällä ympäri maailmaa.
122. Saako heitä nähdä ja tavata?
Kyllä, mutta kukaan ei heitä tunne, jos hän ei itse ole veljeskunnan jäsen.
123. Ovatko kaikki Ruusu-Risti-veljet jumalan valtakunnan lapsia eli jäseniä?
Ovat.
124. Onko Ruusu-Risti-veljeskunta sama kuin valkoinen veljeskunta, josta teosofiset kirjat
puhuvat?
On, vaikka näkyy olevan liikkeellä vääriäkin käsityksiä siitä, mitä valkoinen veljeskunta on.
Valkoinen veljeskunta seuraa Kristuksen jälkiä sekaantumatta välittömästi maailman politiikkaan ja
hyväksymättä väkivaltaisia keinoja ihmiskunnan »nostattamiseksi» ja kansojen »vapauttamiseksi».
Pekka Ervast.
(Ruusu-Risti 1922 Toukokuu N:o 5, s. 135-139)

