




Tampereelta 1916,
Tampereen Sent raa l ik i r japainossa .



KAVAHTAVAT KA! POIKAAN!.

Uudessa testamentissa on joukko kauniita 
vertauksia, joissa verrataan henkistä eiäniää mo
ninaisiin tavallisessa elämässä esiintyviin asioihin. 
Ja näiden vertausten kärki eli opetus tähtää 
aina siihen, että kuulijan tunteet ja äly vertauk
sen avulla kiinnitettäisiin edes hetkeksi johonkin 
totuuteen ja jalouteen. Ne aivan houkutelevat 
jättämään kaiken huonon ja pahan ja kiinty
mään kauniiseen ja hyvään.

Tavallinen tilanne ihmisten elämässä on, että 
he ovat niin kiintyneet tavallisiin arki- ja leipä- 
huoliinsa, että on vaikeata saada heidän huo
miotansa edes hetkeksi kiintymään henkisten 
asioiden tutkimiseen. Ja kun ihminen on aina
kin jossain määrin vapaalla tahdolla varustettu 
olento, ei häntä mitenkään voi saada väkisin
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eteenpäin työnnetyksi. Ainoa mitä kukaan toi
sen hyväksi voi tehdä, on koettaa saada hänessä 
herätetyksi henkinen eiämä. Ja tähän tarkotuk- 
seen sopivat erinomaisesti kauniit vertaukset. 
Mutta niitä osaa käyttää vain se, jossa sammu
mattomana tuiena pataa rakkaus niitä kohtaan, 
joita tahtoisi henkiseen etämään herättää, hen
kisen maailman piiriin kohottaa.

Tahdomme vertausten avulta löytää tien sii
hen henkiseen maailmaan, tai paremmin olo
tilaan, johon Jeesus henkisenä opettajana tahtoo 
nuorempia veljiään opastaa. Silloin on tärkeätä 
ymmärtää, että joskin pidämme mielessämme 
sen historiallisen taustan, jolloin vertaukset ovat 
puhutut ja muistiin merkityt, eivät ne kuiten
kaan ole sidotut mihinkään erityiseen aikaan 
tai ihmisiin. Ne kuuluvat kaikille niille ihmi
sille, jotka minä aikana tahansa tunnustavat Jee
suksen Mestarikseen, Opettajakseen, ja hänen
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opastaminaan tahtovat vapautua tietämättömyy
tensä kadotuksesta.

Siis mekin nykyiset kristityt otamme nämä 
vertaukset aivan kuin ne oiisivat meiiie annetut, 
ja sovitamme ne niiden vaikeuksien selvittämi
seen, mitkä iimenevät meidän uskontoelämäs- 
sämme.

Ja mitkä ovat meidän vaikeutemme? Niitä
hän iienee paijon, esim. väiinpitämättömyys ja 
veittous henkisten asioiden suhteen. Mutta 
erityisvaikeus meiiiä kristityillä on vieiä siinä, 
että pidämme Jeesusta uikonaisena vapahtajana, 
jonka turviin pelättävän ruumiihisen kuoieman 
tai muun hädän hetkehä heittäydymme. Meihin 
on juurtunut aivan yksipuoiiset, eiien sanoisi 
nurinkuriset, käsitykset ihmiselämän arvosta ja 
merkityksestä, samoin Vapahtajan tehtävästä. 
Me luulemme hänen tehneen kaikki meidän 
puolestamme ja meidän sijaisenamme, vaikka 
hän kehottaa meitä uutterasti pyrkimään elämän 
tielle vievästä ahtaasta portista sisälle. Ja vaikka 
virallisesti ja muodollisesti tunnustaudumme 
hänen seurakunnakseen, niin siitä huolimatta 
me emme ole oppineet ottamaan hänen anta-
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miaan elämänohjeita edes mietittäväksi vaka
valta, velvoittavalta kannalta. Tämän tähden 
meillä on yhä edelleen päävaikeutenamme ja 
selvitettävänä kysymys: olemmeko täällä maail
massa vain yhden kerran, uskoaksemme joitakin 
ihmeellisiä asioita, joitakin opinkappaleita, vai 
onko ihmisen kehittyvällä elämällä arvoa ? Onko 
ihminen vastuunalainen aikai
sesta toiminnasta ja toimimattomuudesta, vai 
ratkaiseeko hänen kohtalonsa ikuisiksi ajoiksi 
vain tuo lyhyt hetki juuri ennen kiinteän ruu
miin kuolemaa?

Meillä on ollut, lievemmin sanoen, kummal
linen käsitys ihmisen suhteesta Jumalaan. On 
opetettu, että eläköön ihminen miten tahansa, 
pettäköön, varastakoon, tappakoon, tulee tämä 
kaikki pois pyyhityksi, kunhan ihminen vain 
viimeisellä silmänräpäykselläkin kääntyy katuvai
sena syntisenä Jumalan puoleen. Ja toiselta 
puolen taas sellainenkin ihminen, joka elämäs
sään on pyrkinyt noudattamaan jumalallista oi
keuden ja rehellisyyden lakia, saattaisi siitä huo
limatta joutua ikuiseen kadotukseen, jos sattuisi 
esim. tapaturmaisen tai äkkikuoleman kautta



siirtymään ikuisuuteen, jolloin hänellä ei ole 
huomattavampaa varoitusaikaa esiintyäkseen ka
tuvaisena syntisenä Jumalan edessä. Ja tällaista 
oppia perustellaan muutamilla hämärillä raama
tun sanoilla, esim. Jeesuksen sanoilla kuolevalle 
ryövärille, tai vertauksella viinitarhaan palka- 
kuista työmiehistä, joista viimeisellä hetkellä 
tulleet saivat denarinsa niinkuin nekin, jotka 
olivat kantaneet koko päivän kuorman ja hel
teen.

On otettu nämät ryöväri- ja denari-opetukset 
irrallisina, koettamatta ymmärtää niitä Jeesuksen 
muiden oppien ohella ja yhteydessä. Sillä jos 
asetumme sille pohjalle, että ihminen on vas
tuunalainen, tilintekovelvollinen jokaisesta /%/*- 

(Matt. 12: 36), silloin saisim
me denarivertauksesta sen opetuksen, että kaikki 
mitä kohtalo meille suo, on oman kylvömme 
tulosta, joko nykyisistä tai edellisistä elämistä 
perittyä, joten on turha nurista, jos kohtalo 
maksaa mielestämme liian pienen palkan. Pa
rempi on toimia nurisematta, iloisella, tyynellä 
mielellä, eikä ajatella kateudella niitä veljiä, joita 
kohtalo näyttää paremmin suosivan. Ja vielä
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olisi muistettava tässä vertauksessa puhuttavan 
sellaisista taivastenvaltakunnan työmiehistä, jotka 
toimivat kutsuttuina paikkaiaisina. Toista on 
toimia paikattuna, toista vapaaehtoisena tarjok
kaana. Jos toimimme vapaaehtoisina, siiioin 
emme ajatteie paikkaa oiienkaan, vaan tyy
dymme siihen, mitä henkisen maailman iaki 
sellaisenaan määrää. Jos taas toimimme palk
kalaisina, silloin ei ole asiallista kadehtia 
niitä, jotka mielestämme näyttävät paremmin 
palkatuilta.

Tämä kaikki selviää vielä paremmin asettues
samme jälleensyntymisopin kannalle. Silloin 
ryövärillekin lausuttuja sanoja ajatellessamme 
ymmärrämme, että on aina siunattu asia ja 
merkitsee kehityksen edistymistä, jos me milloin 
tahansa älyämme menneen elämämme olleen 
ryövärin elämää, päättäen suunnata pyrkimyk
semme kohti henkistä maailmaa ja antautua sen 
lakien kuuliaisuuteen sanomalla: „ Herra, muista 
minua, kun tulet valtakuntaasi." Näin näet 
evankelista Luukas (Luuk. 23: 42) antaa toisen 
ryöväreistä sanoa, kun sitävastoin Matteus ja 
Markus sanovat vain, että hänen ohellaan ris-
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tiinnaulitut rosvotkin, siis molemmat, piikkasivat 
häntä.

Käytännöllisen elämän kannalta me ymmär
rämme myös Jeesuksen vertauksen ryövärille: 
„ Totisesti minä sanon sinulle: tänään olet mi
nun kanssani oleva paratiisissa". Sillä kun ih
minen älyää ryövärimäisyytensä ja antautuu 
henkisen elämän kuuliaisuuteen, silloin hän ta
junnassaan nousee toisenlaiseen elämään, joka 
on kuin paratiisia verrattuna entiseen elämään.

Pyrkiessämme totuuteen omassa elämässämme 
ja suhteessamme Kristukseen, voimme itseltämme 
kysyä: Onko meidän oltava kristittyjä sillä ta
valla, että Pilaatuksen lailla pesemme kätemme 
ja annamme omassa elämässämme yhä olla 
voimassa tuon kauhean rikoksen, Jumalallisen 
Opettajamme tappamisen, vai pitäisikö meidän 
opetuslasten lailla asettua Mestarin jalkojen juu
reen oppimaan elämän totuuksia ja niitä elä
mässämme seuraamaan?

Saadaksemme valoa tähän kysymykseemme,



—  10 —

voimme ajatella vertausta kahdesta veljeksestä, 
joita isä käski menemään viinitarhaansa työtä 
tekemään. Hän meni ensimäisen luo ja sanoi: 
w Poikani, mene tänään tekemään työtä viinitar
haani." Poika vastasi: „En tahdo", mutta jä- 
lestäpäin hän katui ja meni. Toinen poika taas 
keveästi lupasi: „Minä menen, Herra", mutta 
ei mennytkään. Matt. 21: 2 8 -3 2 .

Mitä meillä nykyajan kristityillä on tästä opit
tavaa? Kaksi asiaa. Ensiksi se, että suulla 
tehdyt lupaukset eivät sinään ole minkään ar
voiset, ellemme lupaa töillämme, teoillamme ja 
elämällämme. Toinen asia koskee asemaamme 
kristittyinä. Me niin kevyesti sanomme ja us
komme olevamme kristittyjä, mutta emme olek- 
kaan sitä työssämme ja elämässämme. Me pu
humme uskosta vain siinä rajoitetussa merki
tyksessä, että uskomme Jeesuksen puolestamme 
kuolleen ja syntimme maksaneen. Mutta Uu
dessa testamentissa ei rajoiteta uskoa tällä tavalla. 
Niinpä samassa keskustelussa ylipappien ja Jee
suksen välillä tulee näkyviin usko Johannek
seenkin. Voidaan siis uskoa ei vain Jeesukseen 
(sijaissovitukseen), vaan myös



Ja mitä merkitsee usko Johannekseen ? Tietysti 
sitä, että uskoisimme hänen parannussaarnansa 
ja tekisimme parannuksen arvoista hedeimää 
(Matt. 3: 8).

Nyt me oiemme oppineet puhumaan uskosta, 
kuinka esim. Aabraham uskosta vanhurskautus 
Mutta tässä Aabrahamin vanhurskautumisessa me 
oiemme perin pintapuoiisia. Siiiä Aabrahamin 
usko tuii vanhurskauttavaksi tekojen kautta. 
Niinhän esim. Jaakob kirjoittaa 2 luvussa: 

Mutta tahdotko tietää, sinä tyhjänpäiväinen ih
minen, että usko ilman tekoja on kuohut? Eikö 
Aabraham, meidän isämme, vanhurskaantunut 
teoista, kun vei poikansa isäkin uhriaittarihe? 
Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa 
mukana, ja teoista usko tuii täydelliseksi . . . 
Te näette siis, että ihminen vanhurskaantuu 
teoista eikä ainoastaan uskosta."

Näin puhuu Jaakob, ja vetäytyessämme sen 
^uskomme" turviin, ettemme muka perisynnin 
turmelemme luontoiuemme voi mitään hyvää 
tehdä, voisimme vielä kuulla Jaakobin jatkoa: 
M Eikö samoin myös portto Rahab vanhurskaan
tunut teoista?" Tässä Jaakob toteaa, että sekä
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peri- että tekosynnin turmelema ihminen, portto, 
voi tehdä tekoja, jotka hänet vanhurskaannutta- 
vat. Eikö siis „ uskovainen" paijoa enemmin 
voisi teoissa kiivoiteiia?

Samoin voisimme edeiieen miettiä Paavaiin 
opetusta Aabrahamin uskosta Room. kirj. 4 lu
vussa. Sillä vaikka hän piti itseänsä ja Saaraansa 
kuivettuneina, rijn hän jumalallisten iupausten 
mukaan kuitenkin piti perimisen syntymisen mah
dollisena. Samoin vaikka mekin tunnemme 
Saaramme, oman sydämemme, keivottomaksi, 
vaikka tunnemme itsemme, oman ymmärryk
semme, oievan vanhan ja heikon, niin kuiten
kin uskomme voivamme tehdä niitä tekoja, joita 
Jeesus vuorisaarnassaan ja pitkin evankeliumia 
käskee meitä tekemään. Siiiä me luotamme 
Jeesukseen niin paljon, että kun hän kerta käs
kee meitä jotakin tekemään, niin se täytyy olla 
myös mahdollista ihmiselle toteuttaa, koska Jee
sus ei turhanpäin käskyjänsä anna.

Samoin Johannes Kastajan kaima, apostoli 
Johannes, kirjoittaa: ,,Me tiedämme siirtyneem
me kuolemasta elämään, sillä me rakastamme 
veljiä. Joka ei veljeänsä rakasta, pysyy kuole-
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massa . . . Jos nyt jollakin on tämän maailman 
hyvyyttä ja hän näkee veljensä olevan puut
teessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka 
Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessä? Lap
sukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, 
vaan teossa ja totuudessa?" 1 Joh. 3: 14, 
17, 18.

Nämät Johanneksen lauseet puhuvat itse puo
lestansa. Voimme näin sen johdosta toistaa: 
niinkuin usko ei ole mitään, ellei se pukeudu 
tekoihin, samoin ei ei ole rakkauttakaan ulko
puolella uhrautuvan rakkauselämän tekoja.

Ja nyt voimme lisävalaistuksen saamiseksi 
tarkastella vertausta

Markuksen 12: 1 - 1 2  olevassa Jeesuksen ver
tauksessa sanotaan erään miehen istuttaneen 
viinitarhan, jonka hän vuokrasi viinitarhureille 
ja matkusti ulkomaille. Sitten ajan tullen lähetti 
viinitarhan omistaja palvelijoita perimään he
delmiä tarhureilta. Mutta tarhurit eivät hedel
miä antaneet, vaan pitelivät pahoin lähettiläitä;
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kenen pieksivät, kenen häpäisivät, kenen peräti 
tappoivat. Ja kun näin kävi yhä uudelleen ia 
uudelleen, sidoin viinitarhan omistaja päätti 
vihdoin iähettää oman poikansa, arveiien: „ Ka
vahtavat kai poikaani". Mutta pojan kävi yhtä 
huonosti: hänetkin viinitarhurit tappoivat, ar
vellen siten perillisen tappamisella saavansa pe
rinnön haltuunsa.

Jos pidämme mielessämme, ettei tämäkään 
vertaus ole lausuttu vain pari tuhatta vuotta sit
ten eläneille ihmisille, vaan yhtä paljon meille
kin, silloin voimme kysyä: Mitä meillä kristi
tyillä on tässä vertauksessa opittavaa? Mikä 
tässä on viinitarha, kuka sen omistaja, kutka 
ovat palvelijat ja kutka pahat tarhurit?

Tässä vertauksessa epäilemättä kuvastuu ih
misten mainen elämä sellaisenaan. Että me elä
vät ja toimivat ihmiset saatamme olla joko hy
viä tai noita pahoja tarhureita, senhän näyttää 
jo vertauksen lopussa oleva lisäys, jossa sano
taan kuuiijain närkästyneen, koska luulivat heitä 
siinä tarkoitetun. Ja viinitarhana voimme pitää 
yleensä sitä, että on olemassa tämä aineellisesti 
ilmennyt elämä, että olemme pukeutuneet tähän



kiinteään ruumiiseen, jonka välityksenä saamme 
toimia tääitä aineeiiisessa maaiimassa. Viini
tarhan omistaja edustaa sitä Henkeä ja Voimaa, 
Jumalaa, jonka uhrityön tuioksena on tämä il
mennyt maaitma, jonka voimassa maaiimat le
päävät ja kehittyvät. Ja sitten

Kutka ovat nuo veroa pyytävät palvelijat? 
Tärkeimmät noista veroa pyytävistä palvelijoista 
ovat ne sisäiset kuiskaukset, jotka sisäisessä ta
junnassamme, omassatunnossamme kuiskaavat 
mitenkä meidän olisi toimittava, jotta toimin
tamme hedelmät tulisivat Elämän Herralle. Aina 
tehdessämme tätä sisäistä ääntä vastaan, tai jät- 
täessämme sen kuiskaukset huomioon ottamatta, 
me häpäisemme tämän ensimäisen ja läheisim- 
män lähettilään. Sillä sehän on Jumal-ääni 
omassatunnossamme, joka kuiskaa kuinka olisi 
toimittava, jotta toimintamme hedelmät tulisivat 
Ikuisuudelle, eikä kuolevalle minuudellemme.

Kuitenkin nämät palvelijat esiintyvät myös 
ulkoisesti. Niitä ovat pyhien kirjojen opetukset
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joissa ihmisiHe osoitetaan kuinka heidän oiisi 
toimittava. Ja kun tahaiiamme teemme noita 
neuvoja vastaan, kun ieväperäisyydessä jätämme 
täyttämättä sen iähettiiään pyynnön, joka pyhän 
kirjan kehoituksissa meiiie annetaan, sihoin taas 
häpäisemme närnät toiset iähettiiäät.

Kolmannet lähettiläät ovat ne todelliset opet
tajat ja profeetat, jotka tulevat luoksemme, ei 
palkkaaminamme, vaan itse Elämän lähettäminä, 
tehden ja luovuttaen itse työnsä hedelmät Elä
mälle, ja opettaen meitäkin niin tekemään. Näi
täkin lähettiläitä, jotka palkkaamattamme, pyytä- 
mättämme tulevat luoksemme, ovat ihmiset mil
tei poikkeuksetta häväisseet ja tappaneet.

Tällä tavalla itse Elämä vaatii meiltä hedel
mällistä toimintaa. Sitä varten olemme tämän 
kiinteän ruumiin saaneet ja esiinnymme aineel
lisessa maailmassa, viinitarhassa. Meidän tehtä
vämme on auttaa kehittyvää elämää. Sisäinen 
ääni meissä kuiskaa, ettemme saisi elää vain 
itseämme varten, vaan kokonaisuuden hyväksi. 
Sitä meille puhuvat pyhät kirjat ja henkiseen 
elämään kohoutuneet opettajat. Kun emme
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näitä ääniä tottele, siHoin häpäisemme ja ta
pamme Elämän iähettiiäitä.

Sitten siirrymme katseiemaan mikä on

Poikana eii perillisenä voimme pitää sellaista 
ihmisten keskellä esiintyvää Opettajaa, jossa 
jatkuva kehitys on tuonut tuon olennon ylem
män puolen, Jumalaisen Hengen, niin täydelli
senä esille, että hänestä voidaan sanoa: Minä ja 
Isä olemme yhtä.

Sellaisia ihmisiä, jotka elävät jaloa, uhrautu
vaa elämää, seuraten Mestarin neuvoja elämäs
sään, työssään, heitä voidaan sanoa palvelijoiksi. 
Mutta niin täydellistynyttä olentoa kuin esim. 
Mestari Jeesusta voidaan sanoa pojaksi ja peril
liseksi. Ja tähän Poikaan voivat ihmiset myös 
suhtautua joko hyvinä tai pahoina tarhureina. 
Kun tällainen Perillinen viimeksi esiintyi julki
sena Maailmanopettajana ja uskonnon perusta
jana, suhtautui hänen ympärillään oleva kansa, 
juutalaiset, häneen kielteisesti, niin että loppujen
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lopuksi hänet häpäisivät, tappoivat -  heittivät 
yii aidan.

Tämän me kyliä kevyesti myönnämme, jopa 
juutalaisia moittien, mutta olemmeko edes yrit
täneetkään itsellemme selvitellä niitä syvempiä 
syitä, miksi he hänet tappoivat? Me vain sa
nomme, etteivät juutalaisat uskoneet häntä Ju
malan Pojaksi ja sentähden tappoivat. Mutta 
eihän tämä sellaisenaan olisi mikään syy tappa
miseen. Mitä haittaa siitä olisi, jos joku sanoisi 
itseään miksi tahansa. Syy on syvemmällä. Ja 
ymmärtääksemme tätä asiaa, voimme kysyä: 
Miksi ihmiset yleensä ovat häväisseet, kivittäneet 
ja tappaneet profeettansa ja henkiset suurmie- 
hensä? Epäilisimmekö sanoa tämän tapahtu
neen vain sentähden, että he koko olemuksel
laan, elämällään ja puheellaan kehoittavat meitä 
jaloon ja uhrautuvaan elämään, kehoittavat niin 
toimimaan, että työmme hedelmät tulisivat vii
nitarhan omistajalle, s. o. elämän kokonaisuu
delle.

Tämä se vei Jeesuksenkin ristille. Hän tah
toi saada uudistuksia aikaan kaikilla aloilla. 
Hän tahtoi puhdistaa Herran huoneen, samoin
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niiden ylipappien ja vanhinten elämän, joiden 
olisi pitänyt jalolla elämällään johdattaa ihmisiä 
siihen jumalanpalvelukseen, mikä ei ole sidottu 
käsin tehtyihin temppeleihin, vaan toimitetaan 
siinä elävässä temppelissä, jonka ihmiskunnan 
sydän muodostaa. Näille kansan opettajille, 
jotka antoivat kymmenykset mintuista ja tilleistä 
ja pitivät pitkiä muodollisia rukouksia, hän sa
noi: „Te sokeat taluttajat, jotka siivilöitte pois 
hyttysen ja nielette kamelin!" Samoin rikkaille, 
jotka eivät paljoa välittäneet veljiensä puutteesta, 
hän huudahtaa: M Voi teitä rikkaat, kun teillä on 
teidän lohdutuksenne!"

Näin oli Jeesuksella jokaiselle sana sanottava. 
Ja ihmiset ymmärsivät, että jos ruvettaisiin hä
nen elämänohjeitaan seuraamaan, tekisi se lo
pun heidän itsekkään mukavasta järjestelmästään. 
Kansan kymmenyksillä, maallisella loistolla ja 
mukavuudella ympäröidyt papit ja johtajat ym
märsivät, että jos ihmiset saavat rauhassa ihas
tua Jeesuksen kaltaiseen opettajaan, silloin hei
dän niin mukavan täydelliseksi laadittu järjes
telmänsä alkaisi horjahdella ja luhistua. Ne taas, 
joilla oli muita mukavuuksia silloisesta järjes-
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teimästä, eivät voineet Jeesusta hyväksyä, koska 
hän oh koko julkisella olemuksellaan heidän it
sekkään elämänsä ainaisena muistuttajana, hen
kisenä veronpyytäjänä. Ja nekin, jotka kantoi
vat raskaimman kuorman, olivat niin sokaistut 
temppelitoimitusten loistolla, etteivät ymmärtä
neet sitä suuruutta mikä näyttäytyy henkisenä 
viisautena ja toimivana rakkautena. Senpätäh- 
den ylipappi Kaifas lausuukin yhteisen ajatuksen: 
„ On parempi, että yksi ihminen kuolee kansan 
edestä, kuin että koko kansa hukkuisi".

Jos Jeesus olisi tyytynyt saarnailemaan vain 
hyväksyttyjen kirkollisten oppien mukaisesti, sil
loin hän kyllä olisi vaaratta saanut sanoa it
seään Jumalan Pojaksi. Tämä puoli asiasta tu
lee hyvin esille n. s. kiusauskertomuksessa. 
Siinä kiusaaja lupaa hänelle kaiken maisen kun
nian ja loiston, jos hän vain alistuisi kiusaajaa 
palvelemaan. Kiusaajan ääni edustaa tässä yh
dessä merkityksessä juuri tuota yleistä ajatus- 
kantaa, joka ei sallisi tulevansa häirityksi hen
kisillä uudistuksilla. Ja kun Jeesus ei alistunut 
noihin houkutuksiin, oli maailmalla toinen keino: 
nujertamalla tehdä hänet vaarattomaksi.
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Tämä syy, oman itsekkään turvallisuuden 
suojaaminen, sai sellaisetkin, jotka eivät muu
ten olisi hyväksyneet tuota rikosta, asettumaan 
joko tuomarin tai pakenijan istuimelle. Se pani 
Pilaatuksen istumaan tuomitsijana, se sai kaikki 
opetuslapset pakenemaan, vieläpä rohkeimman- 
kin, Pietarin, joka sentään oli rohjennut pitem
mälle Mestariansa seurata, kieltämään hänet vaa
ran hetkellä.

Näin oli jokaisella omat syynsä, joko mukana 
ollen tai toimettomana pysyen, yhtyä huutoon: 
ristiinnaulitse!

Nyt me nykyajan ihmiset olemme suhtees
samme Jeesukseen samassa asemassa kuin juu- 
talaisetkin. Mekin voimme ottaa hänet vastaan 
joko pahoina tai hyvinä tarhureina. Hän tu
lee meidänkin luoksemme viinitarhan omistajan 
poikana hedelmiä pyytämään. Hän tulee ja
lolla elämällään, kauniilla vertauksillaan ja pu
heillaan opettamaan, kuinka meidän tulisi niin 
elää, että luovuttaisimme toimintamme hedelmät 
Elämän Herralle, viinitarhan omistajalle. Mutta 
otammeko hänet tällaisena vastaan? Emme. 
Kyllä me päinvastoin kiellämme hänet useam-
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min kuin kolmasti jokaisen kukonlaulun edellä. 
Ja joskin me puheissa tuomitsemme juutalaiset 
Jeesuksen murhaajina, niin kuitenkin me P ila 
tuksen lailla tahdomme pestä kätemme ja jäämme 
nauttimaan niitä luultuja etuja, joita tästä Jee
suksen surmaamisesta meille muka on koituva. 
Ja näin tehdessämme me viinitarhan omistajan, 
suuren Elämän edessä esiinnymme hänen poi
kansa surmaajina, olemme yhtä ruumista noi
den murhaajain kanssa. Ja tätä totuutta emme 
voi tehdä tyhjäksi sillä farisealaisella tempulla, 
ettemme me itse omin käsin ole Jeesusta tap
paneet, emmekä edes hyväksy juutalaisten me
nettelyä. Sillä tahtoessamme nauttia kaikkia niitä 
etuja, joita tästä verenvuodatuksesta kuvitelemme 
itsellemme koituvan, luulotellessamme tulevamme 
taivaan perillisiksi sillä, että luoksemme hedel
miä pyytämään tullut poika tapetaan, me sitten
kin olemme yhtyneet hänen surmaajiinsa. Kyllä 
meihin silloin kohdistuvat kaikessa ankaruudes
saan Jeesuksen sanat: ,,Voi teitä, kirjanoppineet 
ja fariseukset, te ulkokullatut, kun rakennatte 
profeettain hautoja ja koristatte vanhurskasten 
hautakammioita, ja sanotte: 'jos olisimme elä-
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neet isäimme päivinä, emme olisi olleet osalli- 
sia heidän kanssaan profeettain vereen!' Niin 
todistatte siis itsestänne, että olette niiden lap
sia, jotka tappoivat profeetat" Matt. 23: 29 -  
31.

Jos siis tahdomme vapautua jäsenyydestä mur- 
haajain kanssa ja tulla jäseniksi Kristusruumiiseen, 
täytyy meidän uudelleen etsiä se kivi, jonka ra
kentajat hylkäsivät, ja tehdä se elämämme pe- 
ruskiveksi.

Synkkä ja kauhean nurinkurinen on meillä 
kristityillä kuva Maailmanopettajasta. Sillä me
hän pääsemme Kristuksen luo vain sellaisten 
välimiesten kautta kuin Juudas Iskariot, Pilaatus 
ja ylimmäiset papit, Kristuksen surmaajat!

Toista on ottaa Maailmnnopettaja vastaan sel
laisena kuin aikojen salattu viisaus sen meille 
kirkastaa, sellaisena kuin hän esiintyy muissa 
suurissa uskonnoissa. Hän on todella Maail- 
manopettaja, joka on aina meidän kanssamme, 
joko julkisesti esiintyen, niinkuin viimeksi Pa
lestiinassa, jollaista esiintymistä viisaat taas en
nustavat tapahtuvaksi, tai vaikuttaen näkymättö
mänä henkiseltä tasolta. Hän se on edellämme
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kulkenut Isän täydellisyyteen, kyeten niinollen 
näyttämään meille oman kulkemansa tien sa
maa päämäärää kohti. Hänen käskyjensä ja 
neuvojensa seuraaminen kasvattaa meitä Hänen 
kaltaisuuttansa kohti. Niinkuin hän kirkastaa 
Isän tekemällä hänen tahtonsa ja käskynsä, sa
moin me taas kirkastamme Hänet itsessämme 
tekemällä Hänen käskyjensä ja neuvojensa mu
kaan.

ja miksi emme Jeesusta seuraa? Siksi ettemme 
häntä rakasta. Siinä se todellinen vika on. Ale 
emme rakasta häntä v enemmän kuin vaimoam
me ja lapsiamme", emme enemmän kuin muka
vuutta ja toimettomuutta, josta meidän pitäisi 
luopua Hänen tähtensä, jos rakkaus Häneen 
tulisi meissä kyllin voimakkaaksi, silloin me 
päättäväisinä seuraisimme Hänen käskyjänsä. 
Sentähden on tärkeä tehtävämme kasvattaa itses
sämme rakkautta. Ja se ei synny tyhjästä. Se 
syntyy meissä vain siten, että vähitellen jätämme 
itsekkäät harrastuksemme ja leväperäisyytemme, 
ja ryhdymme palvelemaan Kristusta pienemmissä 
veljissämme, tekemällä jossakin muodossa työtä 
toisten hyväksi. Tässä sitten kasvaa rak-



kausvoima itsestään. Siiiä käyttö lisää, käyttä
mättömyys kuihduttaa.

Ja, veijeni, jos tahtoisit vastaanottaa jonkun 
käytännöllisen ohjeen opastukseksi Kristus- 
työhön, niin sanoisin: mieti ja harkitse 
näitä asioita, siksi kunnes ne sinun ta- 
junnahesi kirkastuvat. Ryhdy sitten tekemään 
jotakin näin hankkimasi vaion ievittämiseksi 
maailmaan. Ja sitä voit tehdä ympäristössäsi 
puhumaha siitä sanomasta, jota Idän Tähti näi
denkin kirjasien avulla koettaa tunnetuksi tehdä. 
Sinä voit ympäristössäsi näitä kirjasia iahjottaa, 
lainata ja myydä. Ja jos siinä työssä saat osak
sesi pilkkaa ja painostusta, niin muista, eitä juuri 
siinä tulessa luonteesi puhdistuu, voimasi kas
vaa ja vahvistuu. Tällä työllä ja vaivannäöllä 
sinä raivaat tietä Knstushengelle ihmisen sydä
meen.
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