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KIITOKSET

Tällaisen työn yhteydessä velkaannutaan – usein edes huomaamatta 
kaikkea muiden antamaa apua. Niin monet tietäjät, opettajat, tutkijat 
ja ystävät ovat auttaneet minua Johanneksen evankeliumin ymmärtä-
misen suhteen, etten kykene heitä kaikkia edes luettelemaan. Joudun 
vain yleisesti esittämään kiitollisuuteni kaikille, jotka ovat suoraan tai 
epäsuorasti avustaneet minua.

Erityisen kiitoksen haluan kuitenkin osoittaa edesmenneelle profes-
sorille, tunnetulle Plotinus asiantuntijalle A. Hilary Armstrongille, 
joka opasti minua 70-luvun puolivälissä Johanneksen evankeliumin 
kreikankielen pienissä yksityiskohdissa. 

Lisäksi kiitän joitakin opiskelijoita, joille luennoin muutaman vuoden 
ajan kristinuskosta ja muista uskonnoista Halifaxissa, Dalhousien yli-
pistossa. Useimmilla heistä oli erilainen kristillinen tausta, joten heil-
tä sain syvällisiä vastineita omiin tuntemuksiini ja kommentteihini 
Johanneksen evankeliumista.

Ystäväni Ken Mannin osuus oli tärkeä tämän uudistetun version toi-
mittamisessa.

Tämä kirja olisi ollut sisällöltään ja muodoltaan hyvin erilainen (mikä-
li se ylipäänsä olisi tullut valmiiksi) ilman ystäväni Priscilla Murreyn 
väsymätöntä ja epäitsekästä tukea, josta olen iloinen ja kiitollinen.

Ravi Ravindra



4

SISÄLTÖ

Kiitokset ....................................................................
Suomentajan alkusanat ............................................
Uudistetun laitoksen esipuhe ...................................
Johdantoa .................................................................

Ajallisuuden ylittävä viisaus .....................................
Kaikki, jotka ottavat vastaan Sanan, 
ovat Jumalan synnyttämiä .......................................
Ikuinen rakkaus ajallisuudessa ................................
Todistus Pyhästä Hengestä kätilönä ........................
Valmistautuminen totuuden kestämiseen ...............

Transformaatio: veden muuttuminen viiniksi .........
Temppeli, ruumis ja Henki .......................................

Uudelleen syntyminen ..............................................
Ainoastaan morsiamella on sulhanen ja tulta ..........

Varokaa onttoja miehiä ............................................ .
Elävän veden sisäinen lähde .....................................
Sisäisen eheytymisen tarve .......................................
Rukoilijat, jollaisia Isä etsii ......................................
Jumalan salattu nimi ................................................
Usko tunnusmerkkeihin ja ihmeisiin .......................

Itsen ja egon välinen taistelu ....................................
Toiminta ja lepo ........................................................
Ainoastaan sellaiset ovat oikeamielisiä, jotka
eivät tee mitään itsekseen .........................................
Esoteerinen sanoma perinteessä ..............................

Yksinkertaisesta sydämestä tule  leipä .....................
Kuninkaaksi tulemisen pelko ja houkutus ...............
MINÄ OLEN voima ...................................................
MINÄ OLEN ikuisen elämän leipä ...........................
Taistelun tasot ...........................................................

1–9
10–13

14–18
19–34
35–51

1–11
12–25

1–21
22–36

1–3
4–14
16–18
19–24
25–42
43–54

1–9
10–17
18–30

31–47

1–13
14–15
16–21
22–58
59–71

1

2

3

4

5

6

 LUKU   JAE     OTSIKOT                                                                    SIVU
3
8
10
11

23

26
28
31
35

42
44

49
53

58
60
63
63
64
67

69
71

75
78

81
84
85
87
95



5

Hengen ja maailman välinen ristiriita ...................
Minun opetukseni ei ole minun omaani ................
Kukaan ei voi tulla sinne, missä MINÄ OLEN ......
Sisimmästä virtaavat elävän veden virrat ..............

Huorin tekeminen: tasojen sekoittaminen ............
Korkein persoona sisäisenä todistajana .................
Jos emme tiedä, mikä on MINÄ OLEN, 
me joudumme harhaan ..........................................
Opetuslapsi elää opetuksen todeksi .......................
Oman mielen kadottaminen oikealla tavalla .........

Henkinen sokeus on luonnollista ..........................
Näky uutena syntymänä ........................................
Sisäinen näky vai enemmän näkyjä? .....................
Näkevät ja näkemättömät ......................................

Monta lammasta, yksi paimen ..............................
Isä ja sinä olette yhtä .............................................

Kristusta rakastavat kuolevat itsensä suhteen ......
Herää, oi nukkuja, ja nouse kuolleista ..................
Muukalaiset vievät heidän jumalansa ...................

Kaikkemme luovuttaminen mestarille ..................
Kristuksen kuninkuus ei ole tästä maailmasta ......
Siemen ei kanna hedelmää, ellei se ensin kuole ....
Näkemisen tasot .....................................................
Ristin jooga .............................................................

Pinnallisen itsen pois peseminen ...........................
Juudaksen koettelemus ..........................................
Ainostaan tietoiset voivat rakastaa ........................

Minä olen tie, totuus ja elämä ................................
Rakastavat saavuttavat totuuden ...........................
Kaikesta tyhjentyneet eivät kuole ..........................

7

8

9

10

11

12

13

14

1–13
14–32
33–36
37–52

1–11
12–20
21–30

31–47
48-59

1–7
8-17

18–34
35–41

1–21
22–42

1–16
17–44
45–57

1–8
9–19

20–36
37–43
44–50

1–6
18–32
33–38

1–14
15–26
27–31

98
101
105
107

111
114

117
120
124

127
131
133
135

137
141

146
152
157

160
162
163
167
170

172
175
182

185
188
190



6

Oikea sisäinen ja ulkoinen järjestys ......................
Rakkaus tulee ylhäältä, kuuliaisuu alhaalta .........
Opetuslapseuden tasot ..........................................
Jätä maailma, että se voi muuttua ........................
Alusta saakka tuleva ikuinen todistus ..................

Ristin skandaali .....................................................
Sisäinen opas .........................................................
Kuolema ja uusi syntymä ......................................
Yhdistyminen Kristuksen mieleen ........................

Isän työ ..................................................................
Totuuteen pyhittyminen ........................................

Minä olen -käsitteen ylivertainen voima ..............
Pietarin koettelemus .............................................
Sisäisen valtakunnan kuningas ............................

Orjantappurakruunu ja sisäinen valtakunta ........
Hengen vuodattaminen yhdelle, jota hän rakasti .

Minä nukun, mutta sydämeni on valveilla ...........
Totuuden Henki Kristuksen hienona ruumiina ...

Uusi alku ...............................................................
Kristus-lammas maailman susien keskellä .........
Älköön etsivä lopettako ennen kuin hän löytää ..

Tekijästä ................................................................
Lähdekirjallisuutta ................................................
Alaviite ...................................................................
Hakemisto .............................................................
Tekijänoikeudet .....................................................

15

16

17

18

19

20

21

1–6
7–13
14–17
18–25
26–27

1–6
7–15

16–23
24–33

1–13
14–26

1–12
13–27
28–40

1–22
23–42

1–18
19–31

1–14
15–19
20–25

192
195
197
200
203

204
207
208
210

213
126

219
223
226

229
233

238
243

250
254
256

259
260
262
263
263



7

än, joka on minua lähellä, 

    on  lähellä tulta,

   ja hän, joka on kaukana minusta, 

         on kaukana Valtakunnasta.

Tuomaan evankeliumi n:o 82



8

SUOMENTAJAN ALKUSANAT

Vuonna 1994 minulla oli ilo kuulla yksi tohtori Ravi Ravindran Suo-
messa pitämä luentosarja. Ensi sanoistaan saakka hän osoittautui 
suureksi opettajaksi, joka hallitsee suvereenisti koko laajaa itämaista 
ajattelua ja on paneutunut hyvin syvällisesti länsimaisen kristillisyy-
den ydinsanomaan. Tohtori Ravindralla on erinomainen kyky löytää 
uskontoja ja filosofioita yhdistäviä tekijöitä ja nostaa esiin sellaista, 
joka niissä on henkisyyden avartumisen ja avautumisen kannalta 
kaikkein olennaisinta. Uskontojen piirissä on valitettavan usein etsit-
ty ja korostettu muodollisia ja sanallisia eroavuuksia ja eristetty siten 
eri kulttuureiden henkiset etsijät ja etsinnän kohteet toisistaan.

Keväällä 2018 huomioni kiinnittyi tohtori Ravindran kirjoittamaan 
kirjaan kristillisestä Johanneksen evankeliumista intialaisen mystii-
kan valossa. Jo ennen kirjan hankkimista ajattelin, että Johanneksen 
evankeliumista saattaa sen kautta löytyä aivan uutta syvyyttä ja uni-
versaalista sisältöä. Tässäkään suhteessa en ole joutunut käännöstyön 
myötä pettymään.

Amerikassa The Catholic Theological Society järjesti v. 2009 vuosi-
kokouksensa yhteydessä erillisen tilaisuuden juuri tämän Ravi Ra-
vindran kirjan johdosta.

Kirjan ilmestymisen jälkeen ”Maailman Uskonnot” -kirjan kirjoittaja, 
edesmennyt professori Huston Smidt, totesi Ravindran kirjan kohoa-
van ”maamerkiksi uskontojen välisessä vuorovaikutuksessa.” 

Harvardin yliopiston maailman uskontoja tutkivan keskuksen johta-
ja, Wilfred C. Smith, totesi kirjan luettuaan, että lukeminen ei tuotta-
nut pelkästään iloa, vaan sai hänet lisäksi itkemään.

Tohtori Thomas Berry kuvaa kirjaa ”joka suhteessa loistavaksi”. Se 
tavoittaa Johanneksen ja hänen evankeliuminsa sävyn ja hengen sekä 
evankeliumin syvän yhteyden muihin perinteisiin.

Tohtori Robert Ellwood kirjoittaa: ”Häikäisevän loistava henkinen ja 
monikulttuurinen tutkimus kaikkein mystisimmästä Raamatun kir-
jasta, Johanneksen evankeliumista. Vain harvat tämän kirjan luke-
neista voivat pysyä älyllisesti tai henkisesti muuttumattomina.
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Tohtori Ravindralle Johanneksen evankeliumin kaikkein sisimmät 
tavoitteet ilmenevät kirkkaina ja hän löytää niiden vastineita intialai-
sesta mystiikasta – paljon myös muista kanonisista ja ulkopuolisista 
kristillisistä lähteistä. 

Ravindra etsii evankeliumin historiallisen autenttisuuden puutteiden 
sijaan sen henkistä vahvuutta ja autenttisuutta. Henkisen sanoman 
välittäminen on luonnollisesti ollut myös evankeliumin tuntematto-
man laatijan ja Jeesus Kristuksen itsensä todellinen pyrkimys.

Joku on lausunut, että keskiajan suurella opettajalla, Mestari Eck-
hartilla, oli saarnoissaan oikeastaan vain yksi aihe: Jumalan Pojan 
syntyminen ihmissielun korkeimmassa olemuksessa. Johanneksen 
evankeliumista voitaisiin todeta samaa: se pyrkii korostamaan tarvet-
ta todelliseen ja täydelliseen sisäiseen muutokseen.

Olen käyttänyt evankeliumin teksteinä vuoden 1938 käännöstä, joka 
on lähempänä tohtori Ravindran käyttämää englantilaista versiota 
kuin vuoden 1992 käännös. Mikäli kielellisissä käsitteissä on merkit-
täviä eroavuuksia, olen osoittanut sen suluissa.

Kiitän sydämestäni tohtori Ravi Ravindraa saamastani luvasta kään-
tää ja julkaista tämä hieno ja ylevän vaikuttava tutkielma suomenkie-
lellä. Toivon, että kirja antaa lukijoille sitä elävää leipää (kreikankielen 
arton epiousionia), joka voi tyydyttää ihmissielun syvintä kaipausta.

It was a great privilege for me to have the permission of Ph. D. Ravi 
Ravindra to translate into Finnish and publish this marvelous work 
on the internet. This book can open, not only physical eyes, but also 
spiritual ones, if serious readers are willing and ready to accept the 
deepest messages of the Gospel of John.

Isokyrö 2018

Kalervo Mielty
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TRI RAVINDRAN ESIPUHE 
UUDISTETTUUN LAITOKSEEN

On ilo huomata tämän kirjan ensimmäisen laitoksen saama vastaan-
otto.  Kirjaa on esitelty laajasti, ja minä sain jatkuvasti kirjeitä täysin 
vierailta kuten myös ystäviltä, tutkijoilta ja maallikoilta, joita tulkin-
tani olivat koskettaneet tai auttaneet.

Olen itse jatkanut evankeliumin pohdiskelua iloiten sen sisältämästä 
suuresta viisaudesta. Minulle olisi palkitsevaa, mikäli tämä kirja aut-
taisi joitakin ihmisiä lukemaan tai uudelleen lukemaan sitä entistä 
huolellisemmin ja sydämen lämmöllä.

Lukijani ovat havainneet tämän kirjan olevan tuore ja perusteellinen 
katsaus Johanneksen evankeliumiin. Kirja on auttanut heitä sisäisen 
muutoksen etsinnässä huolimatta siitä, että he ovat havainneet mo-
net sen ajatukset ja tulkinnat haasteellisiksi. 

Joitakin lukijoita on viehättänyt Jeesuksen ja Kristuksen erottaminen 
toisistaan. He ovat huomanneet, että Kristus on todellinen tie ja että 
Jeesus edustaa yhtä vapauttavista ja avustavista poluista maailmam-
me uskonnollisessa moninaisuudessa.

Maailmanlaajuinen henkisyyden kasvu vaatii erilaisten näkemysten 
yhteensovittamista. Muinaisten tekstien ja kulttuurien välinen mer-
kitys on löydettävä, jotta niiden merkitys tälle ajalle paljastuisi. Eri-
laiset perinteet ovat muotoutuneet eri uskontojen puitteissa – joko 
lähellä Jordania tai Gangesia. Katsahdus lentokoneesta näyttää kui-
tenkin planeetastamme aivan eri asioita kuin kamelin selästä Jorda-
nin rannalla tai riksan kyydistä Gangesin varrella.

Tähän uudistettuun laitokseen on tehty lukemattomia muutoksia, 
kuten molempien sukupuolten mukaan ottaminen, lukuun ottamat-
ta muutamaa kohtaa, joissa sanatarkka käännös vaati alkuperäisessä 
pysymistä (kuten ilmauksessa ”ontto mies”). Tarkoituksena on pitäy-
tyä koko kirjassa kaiken kattavassa asennossa niin sukupuolen kuin 
uskontojen ja kulttuuriperinteiden suhteen.
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JOHDANTOA

Ainoa syy siihen, että juuri minä kirjoitan tästä mitä pyhimmästä 
tekstistä – minä, joka tulen kristillisen perinteen ulkopuolelta, enkä 
ole siihen erityisen perehtynyt – on siinä, että rakastan tätä tekstiä. 
Johanneksen evankeliumi teki minuun vaikutuksen heti ensimmäi-
sellä lukukerralla. Olen lukenut sen useaan kertaan, ja aina se jättää 
minut ylentävään sisäiseen tilaan, jossa tunnen mystisen, korkeam-
man äänen kutsun.

Nykyisessä monitahoisessa maailmassamme on nousemassa uusi tie-
toisuus, sillä kulttuurien välinen vuorovaikutus on muodostumassa 
selviytymiskysymykseksi. Tämän tietoisuuden eräs pääpiirre on lah-
kolaisuudesta vapaa henkisyys. Yleismaailmallinen henkisyys on löy-
dettävissä kaikkien perinteiden ytimestä. Se on kuitenkin teologisten 
rajanvetojen, erilaisten koulukuntien tai herätysliikkeiden innokkuu-
den myötä kadonnut. Henkisyys on löydettävä ja määriteltävä yhä 
uudelleen. Jokainen, joka lähestyy uskonnollisen perinteen pääteos-
ta kokonaisvaltaisesta näkökulmasta käsin ja pyrkii siitä löytämään 
yleispäteviä totuuksia, on osaltaan auttamassa uuden tietoisuuden 
kehitystä.

Itse olen kasvanut Intiassa, joten psyykeni varhainen muoto on luon-
nostaan intialainen. Lukiessani Johanneksen evankeliumia huomio-
ni kiinnittyy sen moniin yhtäläisyyksiin intialaisen perinteen kanssa. 
Tietenkin löytyy myös paljon eroavuuksia. Yrittäessäni ymmärtää 
tätä evankeliumia minä olen löytänyt joistakin intialaisista teksteistä 
ymmärrystä auttavia vastineita. Nämä vastineet auttavat löytämään 
uusia tapoja tarkastella kielikuvia tai laajentavat jo saavutettua ym-
märrystä. 

Olen vakuuttunut siitä, ettei ihmisten pääasiallinen psyykkinen eri-
laisuus ole horisontaalista tai alueellista, jollaiset tekijät erottavat itä-
maisen ja länsimaisen sielun toisistaan. Erilaisuus on pikemminkin 
vertikaalista ja yleismaailmallista. Sellainen erottaa harvat monista, 
henkisen, sisäisen ja symbolisen ymmärryksen aineellisesta, ulkoi-
sesta ja kirjaimellisesta niin kulttuureiden kuin yksilöllisten sielujen 
välillä.
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Hindulaisuudesta saamani käsityksen mukaan siinä pyritään Sanata-
na Dharmaan (ikuiseen järjestykseen), joka erään tulkinnan mukaan 
parhaimmillaan toteutuu ainoastaan silloin, kun se johtaa meidät it-
sen ja itsemme ylittävän todellisuuden kokemiseen ja siihen yhdisty-
miseen. 

Me olemme syntyjämme prakritaa (luonnollisia, tavallisia, muotou-
tumattomia). Meidän tulee pyrkiä kuolemaan samskritana (hyvin 
muotoiltuna, sivistyneenä, oppineena). Jokaisen henkisen tien ja joo-
gan todellisena tavoitteena on sellaisen hyvin oppineen persoonan 
tuottaminen, joka on sisäisesti järjestynyt – Bhagavad Gitan (6:29) 
sanoin: ”Näkee itsensä kaikissa ja kaikki itsessään, havaiten kaiken 
puolueettomasti.”

Ainoa todellisuus ja olemus – Se Ainoa – on ilmentänyt itseään usei-
na totuuksina, lukemattomina olemuksina ja itseyksinä, jotka ovat 
suhteessa eri aikoihin, paikkoihin, kulttuureihin, uskontoihin ja tar-
peisiin. Kullakin kielellä on omat hyvät puolensa. Joitakin asioita 
voidaan ilmaista jollakin kielellä erityisen syvällisellä ja lumoavalla 
tavalla. Mikään kieli ei kuitenkaan ole syvällisten keskusteluiden kan-
nalta monopoliasemassa, eikä yksikään kieli sisällä kaikkia esittämi-
sen mahdollisuuksia. Parhaimmillaan kieli voi onnistua siinä, että se 
johdattaa meidät kaikkien ilmausten taakse, kuten usein tapahtuu 
rakkaudessa ja josta hyvin monet mystikot tai viisaat todistavat.

Kukin uskonto ja henkinen perinne sisältävät omat kauneutensa ja 
korostuksensa. Ne voivat ilmaista hienosti tietynlaisia totuuksia ja 
olla jopa ainoita siihen kelpaavia. Mikään perinne ei kuitenkaan si-
sällä kaikkia äärettömyyden mahdollisuuksia, eikä yksikään olento 
omaa kaikkia olemuksen ulottuvuuksia (modaliteetteja).

Kahta samanlaista polkua ei ole olemassa, vaikka niillä olisi saman-
kaltaisia piirteitä ja yhdenmukaisuuksia. Kullakin tiellä on oma kes-
kustansa ja vetovoimansa. Käytännön uskonnollisuudessa on tär-
keintä etsiä tietä ja sisäisen yhdentymisen polkua sekä vastata siihen. 
Ainoastaan sellainen voi johtaa pelastukseen, vapautumiseen tai to-
tuuteen. Kuitenkin saattaa myös jostakin aivan muusta perinteestä 
tuleva valo valaista sekä polun teoriaa että harjoitusta. 

On tärkeätä havaita, ettei yksikään henkinen tie voi olla todellinen, 
mikäli se on olennaisilta osin maallisen, inhimillisen järkeilyn tuo-
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tetta. Todellinen polku on lähtöisin taivaallisesta tahdosta ja kaiken 
yläpuolelta. Ei ole olemassa tietä ”täältä Sinne”, ellei se ensin ole ra-
kentunut ”Sieltä tänne.” Juuri näiden asioiden suhteen pätee muita 
paremmin Johanneksen evankeliumin sanonta: ”Ei ihminen voi ottaa 
mitään, ellei hänelle anneta taivaasta.” (Joh. 3:27)

Jeesus Kristuksen tie kulkee Kristuksen kautta, sen ”minän” kautta, 
joka on ”Jumalan ainokainen poika.” Se on ”Sana, joka oli alussa Ju-
malan kanssa ja Jumala.” (Joh. 3:16, 10:30. 1:1) Kun ihminen on täy-
sin tyhjentynyt itsestään, niin ettei hänen kuulemansa sana ole enää 
hänen, vaan hänet lähettäneen Isän (Joh. 14:24), hän on silloin tullut 
välineeksi, jossa ei ole persoonallisia vääristymiä. Silloin hän voi to-
deta: ”Minä en ole lausumieni sanojen lähde. Minussa asuu Isä, joka 
suorittaa omia tekojaan.” (Joh. 14:10) Vain tällainen ”minä”, joka on 
täysin yhtynyt Isään, voi lausua: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ku-
kaan ei voi tulla Isän luo muuta kuin minun kauttani.” (Joh. 3:13) 
On tärkeätä pitää huolta siitä, ettei sisäisen näkemyksen taso pääse 
laskemaan. 

Meidän ei ole tässä yhteydessä tarpeen päätellä, oliko Isä inkarnoi-
tunut (ruumistunut) Nasaretin Jeesuksen kehoon, vai oliko Jeesus 
tullut yhdeksi Isän kanssa. Voimme ottaa huomioon evankeliumin 
sanonnan: ”Kukaan muu ei ole noussut taivaaseen kuin hän, joka 
on tullut sieltä alas.” (Joh. 3:13) Ikuiseen elämään johtavan totuu-
den ydin asustaa egosta (minäisyydestä) vapautuneessa, täydellisessä 
ykseydessä, jossa ”Isä ja minä olemme yhtä.” Siinä ykseydessä ei ole 
mitään Isästä eriävää, persoonaan rajoittuvaa tekijää.

Intialaisessa perinteessä, erityisesti Upanisadeissa, jokaisen ihmisen 
korkeinta Itseä ja ydinolemusta kutsutaan Atmaksi. Sen sanotaan ole-
van vapaa kaikista rajoittavista ominaisuuksista ja yhtä Brahmanin, 
Absoluutin eli kaiken olevaisen ydinolemuksen kanssa. Tie Brahmaan 
kulkee lisäksi Atman kautta. Tätä pidetään totuutena myös Bhaga-
vad Gitassa, jonka teististen mielikuvien kokonaisnäkemys on ylei-
sesti ottaen huomattavasti lähempänä evankeliumeita. Siinä Krishna 
toistelee jumalallisena inkarnaationa asuvansa jokaisen ihmisen sy-
dämessä, ja että me voimme tulla tuntemaan hänet ja osallistumaan 
hänen olemukseensa seuraamalla omaa ydinolemustamme. Kaikki 
ne, jotka puhuvat tästä itsensä keskuksesta käsin, muodostavat sil-
lan tai tien Sieltä tänne. Tämä on mahdollista ainoastaan silloin, kun 



14

he ovat luopuneet suhteellisesta, pinnallisesta itsestään palvellakseen 
tätä ainoata Itseä.

Pelkkä tie ei kuitenkaan ole päämäärä. Ihminen voi helposti kiinnittyä 
liiaksi tietynlaiseen polkuun tai opettajaan. Jos joku vastustaa muita 
opettajia tai polkuja, niin hän tekee syntiä Pyhää Henkeä vastaan ra-
joittamalla sen mahdollisuudet ainoastaan yhteen ilmaisumuotoon. 
Sillä kyseinen henkilö on yleensä omaksunut sen sattumalta synty-
essään määrättyyn kulttuuriin. Me voimme näin ollen harjoittaa yhä 
epäjumalan palvelusta, vaikka hylkäisimme kaikki toisten ihmisten 
jumalat. 

Ikuisesti läsnä oleva tietoisuus ainoasta tiestä ja pelastajasta on kris-
tillisyydessä hyvin yleistä. Minun näkemykseni mukaan se perustuu 
pyhien tekstien väärin ymmärtämiseen. Syvällisten puheiden pinnal-
linen tulkinta alentaa Jeesus Kristusta, joka hylkäsi ja tyhjensi itsensä 
täydellisesti kaikesta erillisyyden tuntemuksesta – ja samalla eroa-
vuuksistaan Jumalan suhteen. 

Ja eräs hallitusmies kysyi häneltä sanoen: ”Hyvä opettaja, mitä mi-
nun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin?” Jeesus 
sanoi hänelle: ”Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä, paitsi 
Jumala yksin.” (Luuk. 18:18–19) 

Tämä kirja on kirjoitettu määrätyin oletuksin ja asentein, joiden yh-
teinen nimitys voisi olla ”vertikaalinen (syvyysulotteinen) lähestymis-
tapa.”

Ensimmäisen oletuksen mukaan Johanneksen evankeliumi sinänsä ei 
ole testattavana. Testin kohteena olemme me ihmiset ja meidän herk-
kyytemme. Teksti sinänsä on usein ja monissa kohdin käynyt todis-
teeksi useille hyvin älykkäille ja herkille ihmisille. Se on yksi pyhim-
mistä suurten uskontojen kirjoituksista, ja se on tarjonnut henkistä 
ravintoa vuosisataiselle kulttuurille. Ellei se koskettaisi meitä, se olisi 
lähinnä meidän vahinkomme! 

Monet suuret opettajat eivät ole turhaan todenneet tällaisesta vaiku-
tuksesta: ”Sinulla on korvat, mutta et kuule; sinulla on silmät, mutta 



15

et näe.” Jos me emme kuule, täytyy sydämemme olla kovettunut, sul-
keutunut tai ahdasmielisellä puolustuskannalla. Joidenkin ihmisten 
kohdalla tuollainen asennoituminen on syntynyt vastareaktiona nii-
den ihmisten äärimmäiselle tunteettomuudelle ja sotaiselle aggressii-
visuudelle, jotka julistavat ankaraa evankeliumiin ja sen sanomaan 
kiinnittymistä, tai sen vastustamista. Mikäli me kykenemme irtautu-
maan tuollaisista reaktioista, voi evankeliumin kauneus nousta esiin.

Toinen perusoletus on, että evankeliumi on tullut meille meitä kor-
keamman tietoisuuden kautta. Jos me emme ymmärrä siitä kaikkea, 
syy on todennäköisesti meissä ja meidän omissa rajoituksissamme. Ei 
voida liioin olla sokeita sen suhteen, että useissa kohdin myöhemmät 
toimittajat, kokoajat, kääntäjät ja erilaisia ennakkonäkemyksiä omaa-
vat henkilöt ovat lisäilleet evankeliumiin sanoja ja kertomuksia, jotka 
muuttavat sanoman alkuperäistä merkitystä ja tarkoitusta. Tällaista 
on mahdollisesti tapahtunut vahingossa tai joskus tunnustuksellis-
ten kiistojen seurauksena. Ne kohdat tekstissä, joissa tutkimusten 
mukaan on tapahtunut muutoksia tai lisäyksiä, on laitettu sulkeisiin, 
mikäli sellainen on avuksi asian ytimen ymmärtämiseksi. Tekstin jär-
kevyyden ymmärtämisessä pätee toisaalta se, että se on tullut meitä 
korkeammasta lähteestä. Silloin, kun parhaat yrityksemme ymmärtää 
evankeliumia eivät tuota tyydyttäviä tuloksia, meidän on mahdollista 
vain kuunnella sitä hiljaa ja nöyrin mielin. Silloin saatamme kuulla 
sellaista, johon emme ole tottuneet, ja sallia sitten evankeliumin suo-
rittaa maagista työtään kohottaen meidät itsemme yläpuolelle.

Olen vakuuttunut siitä, etteivät pyhät kirjoitukset ja opettajat ole kes-
kuudessamme esitelläkseen meille omaa ymmärrystään – meidän 
pysyessä aina sellaisina kuin olemme. Uskoakseni he ovat täällä, että 
me voisimme kohota arkisen tilamme yläpuolelle. Uskonnot kaikkial-
la väittävät, että me emme elä siten kuin olisi mahdollista – todellisen 
järkemme mukaan. Me olemme siten syntien, surun, kuvitelmien ti-
lassa tai jossakin mielessä unessa. Me emme elä armon, ilon ja todel-
lisuuden valvetilassa.

Ylhäältä tulleet pyhät kirjoitukset eivät ole sitä varten, että ne lisäi-
sivät tietoa, mukavuutta tai unelmia jo ennestään unenomaiseen ti-
laamme. Ne saattavat hieman herätellä meitä, mikäli emme tee niiden 
yrityksiä tyhjiksi vetämällä ne heti omalle tasollemme. Oman tasom-
me puitteissa me käymme teologisia taisteluita voitosta tai tappiosta 
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käännyttäen muita oppeihimme tai tarkkaillen niiden noudattamista 
– samalla kuitenkin itse pysyen muuttumattomina.

Kolmas oletus on, että evankeliumi kuuluu koko maailmalle. Se kuu-
luu erityisesti niille, jotka tiedostavat sen kutsun ja löytävät siitä apua, 
vaikka eivät olisikaan muodollisesti kristityitä tai edes tarpeessa lei-
mautua sellaisiksi. Evankeliumi on suuri henkisyyden klassikko ja 
aivan liian arvokas suljettavaksi ainoastaan yhden suuntauksen luet-
tavaksi. 

Olen huomannut erikoisen asenteen monissa kohtaamissani kristi-
tyissä – ovat he sitten tutkijoita tai maallikoita. Heidän mielestään 
on hieman outoa, jos joku ei-kristitty lukee vakavassa mielessä kris-
tillistä kirjallisuutta. He ymmärtävät, että joku lukee tällaista kirjaa 
tullakseen kristityksi tai osallistuakseen sitä vastustavaan väittelyyn 
– muussa tapauksessa ihmisen oletetaan aina valitsevan puolensa. 
Heille Kristukseen uskominen näyttää merkitsevän joko kiihkeää tai 
maltillista toisenlaisten opettajien tai oppien vastustamista, tai jon-
kinasteista suvaitsevaisuutta ja sallivuutta rinnakkaisia uskontoja 
kohtaan. Nämä asenteet eivät useinkaan salli sellaista vakaumusta, 
jossa muut opetukset voisivat olla hyödyksi jopa oman pelastuksen 
suhteen. 

Ne kristityt, jotka löytävät arvoa myös muista opetuksista, pitävät 
usein tärkeänä väheksyä kristillisyyttä ja kieltää oma kristillisyytensä. 
Tämä saattaa johtua seuraavan Johanneksen evankeliumin kohdan 
turhan sananmukaisesta tulkinnasta: ”Hän joka ei ole minun puolel-
lani, on minua vastaan.” (Matt. 12:30, Luuk. 11:23) 

Itse olen aina iloinen löytäessäni valoa mistä lähteestä tahansa. Sil-
loin ei ole tarvetta kieltää muita valon lähteitä tai spektrin värejä, jot-
ka voivat yhdessä ilmaista paremmin äärettömyyden kunniaa ja yltä-
kylläisyyttä kuin joku yksittäinen näkemys.

Neljäs olettamus on, että on olemassa ominaisuus, jota kutsun hen-
kiseksi herkkyydeksi. Se on periaatteessa jokaisessa, mutta joissakin 
yksilöissä se on hyvin kehittynyt. Tämän aistin avulla voidaan käsittää 
yleviä ideoita, viittauksia ja ilmiöitä, joita muut aistit tai rationaalinen 
järki eivät voi tavoittaa. 

Minulle on selvää, ettei oppineisuus, sivistys tai mentaalinen älyk-
kyys itsessään riitä pyhien kirjoitusten tutkimisessa, vaikka niilläkin 
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on oma oikeutettu osansa ja merkityksensä.  Henkisen herkkyyden 
lisäulottuvuus näyttää olevan siinä oppineisuutta huomattavasti tär-
keämpää. Sanotaan, että santelipuukuormaa kantava aasi tuntee sen 
painon, mutta ei puun tuoksua. Samoin tutkija saattaa tuntea pyhiä 
tekstejä, mutta ei niiden sisäistä sanomaa. On kuitenkin selvää, ettei 
opillinen tietämättömyyskään pyhien kirjoitusten merkityksistä kel-
paa henkisen herkkyyden takeeksi!

Minun kiinnostukseni evankeliumia kohtaan ei ole käsitteiden taval-
lisessa merkityksessä opillista tai dogmaattista. Yleisesti ottaen voi-
daan kuitenkin tunnustaa ja ymmärtää seuraava Jeesuksen sanonta: 
”Jos joku tahtoo tehdä Jumalan tahdon, tulee hän tuntemaan, onko 
tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani.” (Joh. 7:17)

Kristittynä olemisessa on monta tasoa – Jeesus Kristuksesta aina jul-
maan ja fanaattiseen Torquemadan Tomas inkvisiittoriin. Erojen esiin 
tuomisella en pyri vähättelemään tai korostamaan kristillisyyttä, sillä 
samantapaisia eroavuuksia löytyy kaikista uskonnollisista piireistä. 

Tässä kirjassa kiinnostukseni kohde on löytää evankeliumin tavallista 
lujempi, mutta vähemmän kirkollinen taso. Se on monilta ajattelevil-
ta ja herkiltä kristityiltä ja ei–kristityiltä kadonnut siitä yksinkertai-
sesta syystä, että heitä ei ole opetettu ottamaan huomioon jokaisessa 
ihmisessä olevia erilaisia tasoja eikä niiden kristillisiä vastineita.

Henkisen kasvun myötä on luonnollista ja tarpeellista ylittää tunte-
mamme uskonnollinen taso, johon olemme ehdollistuneet. Mikäli 
takerrumme jollekin tasolle, me samalla hyväksymme luonnollisen 
kehitysprosessin keskeytymisen. Valitettavan usein kristillisyydessä 
löytyy luja ulkoinen ominaisuus, joka ei salli ihmisten (erityisesti juu-
rettomien entisten kristityiden) havaita kristillisyyden suunnatonta 
henkistä arvoa ja dynaamista joustavuutta, joka soveltuu ainoastaan 
hyvin kehittyneille sieluille.

Vuosia sitten muuan vihitty protestanttinen pappi julisti Uuden tes-
tamentin evankeliumien vertauksia koskevan luentoni keskustelu-
osuuden aikana, ettei mystiikalla ole mitään tekemistä kristillisyyden 
kanssa – sellainen kun edustaa lähinnä katolista harhaoppia. Myö-
hemmin hän kuitenkin katui lausumaansa ja halusi perua sen, sillä 
hän oli sanojensa mukaan puhunut tietämättömyyksissään. Luento-
jen jälkeen eräs sufi-muslimi (nykyisin tunnettu uskontotieteen pro-
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fessori) lausui minulle kyyneleet silmissään: ”On surullista, että niin 
monet kristityt eivät tiedä, millaisia aarteita heillä on evankeliumeis-
saan.”

Tämä kirja on kirjoitettu siinä tarkoituksessa, että sisäinen Kristus 
kasvaisi meissä, mikä oman näkemykseni mukaan tapahtuu rukouk-
sen tai meditaation muodossa. Minun sydäntäni kutsuu 1600–luvun 
mystikon, Angelus Silesiuksen kirjoitus:

Kristus on voinut syntyä Galileassa tuhannen kertaa, 
mutta täysin turhaan, ellei hän ole syntynyt myös minussa.

Lukija ei löydä tästä kirjasta sellaista Johanneksen evankeliumin eri-
tyispiirteiden analysointia, jota esiintyy yleisesti ammatillisissa raa-
matuntutkimuksissa. Minua kiinnostaa pikemminkin evankeliumin 
henkinen ydinsanoma kuin mitkään sen yksityiskohdat. 

Itse en tietääkseni kuulu yhteenkään Johanneksen evankeliumin tul-
kintasuuntaan. Jotkut tunnetut perinteiset, älykkäät raamatuntutki-
jat saattavat pitää joitakin mainintojani ja tulkintojani itselleen täysin 
ilmeisinä, toisia taas hätiköityinä tai heikosti perusteltuina. Tarkoi-
tuksenani ei ole sekaantua keskusteluihin raamatuntutkimuksen pie-
nistä yksityiskohdista. Sellaisista löytyy lukemattomia kommentaare-
ja, kuten Raymond Brownin ”Anchor Bible Series”, kolmekymmentä 
vuotta vanha laitos, mutta silti lajissaan ylivertainen.

Minä haluan paneutua evankeliumin sanomaan ilman minkäänlaisia 
kirkollisia rajoituksia. Eräs lukija on tosin lausunut, että kirjoitukseni 
on yhdistelmä miltei kaikkia kirkon historiansa aikana tuomitsemia 
harhaoppeja! Hän kuitenkin lisäsi, ettei joitakin näistä opeista olisi 
lainkaan pitänyt tuomita.

Tahdon ennen muuta tarkastella tekstiä rakkauden näkökulmasta: 
ensin hengen, toiseksi itse evankeliumin kannalta. En lue tätä tekstiä 
pelkän lukemisen ilon vuoksi, vaan siksi, että se on kirjoitus, joka tar-
joaa minulle henkistä ravintoa.
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Kaikki asiaan liittyvä informaatio ja tekstiaineisto, samoin pyhien kir-
joitusten käännökset ja sanonnat, joita olen nostanut esiin kommen-
teissani, pohjautuvat toisten tutkijoiden töihin. Tekijät löytyvät läh-
deluettelosta. Nämä tutkijat sinänsä eivät tietenkään ole yhtä mieltä 
kaikista yksityiskohdista, ja minä olen valinnut heidän näkemyksis-
tään omiin tarkoituksiini soveltuvat.

Johanneksen evankeliumi poikkeaa muista Uuden testamentin evan-
keliumeista Jeesus Kristukseen ja hänen maanpäälliseen tehtävään-
sä liittyvissä kokonaisnäkemyksissä. Se on laajuudessaan kosmolo-
gisempi ja laadultaan mystisempi kuin kanoniset vastineensa, joita 
kutsutaan synoptisiksi, koska niiden näkemykset ovat keskenään yh-
täläisempiä kuin Johanneksen esittämät.

Johanneksen evankeliumia on pitkään pidetty muita sisäisempänä, 
henkisempänä tai esoteerisempana. Kleemens Aleksandrialainen (n. 
150 – 215 jKr.) totesi tästä evankeliumista: ”Kaikkein viimeisimpänä 
(eli muiden evankeliumien jälkeen) Johannes kehitti Pyhän Hengen 
inspiroimana ja ystäviensä pyynnöstä henkisen evankeliumin.”

Evankeliumin kirjoittajasta ei kuitenkaan ole varmaa tietoa. Vuosisa-
taisessa kirkollisessa perinteessä kirjoittaja on yhdistetty tekstin mai-
nitsemaan ”rakkaaseen opetuslapseen” – ja tämä puolestaan Sepe-
deuksen poikaan Johannekseen. On tosin erittäin epätodennäköistä, 
että evankeliumin olisi kirjoittanut yksi apostoleista ja tapahtumien 
silminnäkijöistä. 

Evankeliumi saattaa tietenkin välillisesti perustua jonkun silminnäki-
jän huomioihin. Varhaisen kristillisen liikkeen piirissä sellaista tietoa 
kiersi vuosikymmenien ajan suullisesti. Varsinainen todistusaineisto 
viittaisi siihen, että evankeliumi on kirjoitettu muiden kolmen jälkeen 
joskus vuosien 80 ja 120 välisenä aikana jKr. Ajoitus ei kuitenkaan ole 
täysin varmaa, sillä teksti on voitu kirjoittaa jopa jo v. 70, jolloin se 
olisi varhaisin Uuden testamentin evankeliumeista. Joka tapauksessa 
tämän kaltaiset kysymykset eivät ole nyt käsillä olevan kirjan ydinky-
symyksiä, vaikka ne herättävät tutkijoiden yleistä huomiota.

Useat tutkijat näyttävät olevat yhtä mieltä siitä, että evankeliumin 
tekstiin on aikojen saatossa tehty joitakin muutoksia ja lisäyksiä. Täs-
tä huolimatta tässä kirjassa on pitäydytty lukujen ja jakeiden vakiin-
tuneessa järjestyksessä. Kommentit on järjestetty lukujen mukaan 
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eikä yksittäisten jakeiden, mutta kuitenkin evankeliumin esittämään 
järjestykseen. Koko evankeliumin teksti on liitetty mukaan. Päädyin 
harkinnan jälkeen tähän menetelmään temaattisen lähestymistavan 
sijaan. Tärkein syy on se, että teksti on jo vuosisatojen ajan hyväksytty 
tällaisena kokonaisuutena. Minä pidin myös hyödyllisenä painiskella 
erikseen kunkin käsiteltävän luvun kanssa, vaikka ne olisivat erityi-
siin teemoihin keskittyvien kommentaarien kannalta vaikeita ja mer-
kitykseltään vähäisiä.

Lukija tulee huomaamaan, mitkä lukujen jakeet eivät tarjonneet mi-
nulle mitään ja ovat siten jääneet huomiotta. Neuvoisin lukijaa ensin 
käymään läpi koko luvun ja mietiskelemään sitä jonkin aikaa ennen 
kommenttieni tarkastelua. Lisäksi on hyvä käyttää vertailuun jotakin 
tunnettua evankeliumin kommentaaria (joitakin mainittu lähdeluet-
telossa). Niistä voi saada sellaista informaatiota, joka ei ole ollut mi-
nun kiinnostukseni kohteena, tai löytää vastakkaisia näkemyksiä. Lu-
kija voi myös vapaasti käyttää hakemistoa, johon on paikannuksineen 
koottu kirjaan merkityt viittaukset eri teemoihin.

Johanneksen evankeliumissa on kaksi erityistä piirrettä. Se nostaa 
muita evankeliumeita enemmän esiin vastakkaisuuksia: valoa ja pi-
meyttä, ylhäältä ja alhaalta tulevaa, Jumalaa ja maailmaa, hyvää ja 
pahaa, henkeä ja lihaa yms. Toisaalta sen kirjoittaja näyttää monissa 
kohdin tietoisesti rinnastavan heprealaisia kirjoituksia kristillisiin. 
Esimerkiksi evankeliumin alku on hyvin samankaltainen Moosek-
sen kirjan luomiskertomuksen kanssa. Myös Jeesuksen uhrikuolema 
esitetään samaan tapaan kuin Jumalan Karitsan ja israelilaisten pää-
siäislampaan uhraaminen. Jälkimmäinen yhdistetään fyysiseen va-
pautumiseen orjuudesta, edellinen henkiseen vapautumiseen synnin 
pauloista.

Johanneksen evankeliumi kiinnittää paljon enemmän huomiota Jee-
suksen henkisiin opetuksiin kuin historiallisiin tapahtumiin hänen 
elämässään. Jeesuksen syntymästä ei ole mainintoja, ei liioin hänen 
Joosef–isästään. Hänen äitinsä tulee esiin, mutta häntä ei nimetä 
Mariaksi. Evankelista ei ole kovin kiinnostunut henkilöön tai histori-
allisiin asioihin liittyvistä asioista. 
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Ensimmäinen maininta Jeesus Kristuksen maallisesta elämästä on 
hänen ja Johannes Kastajan kohtaaminen. Johannes tunnistaa Jee-
suksen Jumalan valituksi ja karitsaksi, mikä viittaa ennakoivasti hä-
nen uhrautumiseensa ihmiskunnan puolesta.

Tässä evankeliumissa mainittujen tapahtumien ja ihmeiden symbo-
linen luonne on täysin ilmeinen. Muissa kuin Johanneksen evanke-
liumissa ei edes esiinny kahta merkittävintä Kristuksen ihmetekoa, 
Lasaruksen kuolleista herättämistä ja veden muuttamista viiniksi 
Kaanaan häissä. Asia on erityisen arvoituksellinen ensimmäisen koh-
dalla: tavallisen, kirjaimellisen näkemyksen mukaan kuolleen henki-
lön eloon herättämisen täytyy olla kaikkein suurin ihme, joka ei voisi 
olla herättämättä yleistä huomiota. 

Joissakin kohdin tätä tekstiä käsiteltäessä saatetaan lyhyesti päätel-
lä, että tällaiset ihmeet kuvaavat muutosta ihmisen olemuksessa. Ne 
kuvaavat pyrkimystä sisäiseen yhdentymiseen, jossa henkisessä mie-
lessä kuolleessa tilassa olevat löytävät uuden ja täydellisemmän elä-
män.

On kuitenkin täysin mahdollista, että tuollaisia ihmeitä on todella 
tapahtunut. Se todistaisi, että Jeesus Kristus omasi yliluonnollisia 
voimia. Miksi näin? Me tuskin tunnemme kaikkea, mitä luonto pitää 
sisällään. Kaikissa kulttuureissa on mainintoja siitä, että on olemassa 
periaatteita ja voimia, joita vain hyvin kehittyneet tietoisuudet saavat 
hallintaansa. 

Minua kiinnostaa tässä kuitenkin kaikkein suurin ihme: ihmisen ole-
muksen muuttuminen. Itseäni kiehtoo paljon enemmän Saulin muut-
tuminen Paavaliksi Kristuksen toiminnan kautta kuin veden muuttu-
minen viiniksi.

Jeesus alkoi opettaa pian sen jälkeen, kun Pyhä Henki oli Johannek-
sen henkisen näyn (ja vain sen) mukaan laskeutunut hänen päälleen. 
Johanneksen evankeliumi on kiinnostunut lähinnä Jeesuksen ope-
tuksista. Evankeliumissa löydämme pääasiassa pitkiä keskusteluja 
ja vain muutaman lyhyen vertauksen ja sanonnan. Jeesus Kristuksen 
opetukset pyrkivät kuitenkin aivan samaan tavoitteeseen kuin kaik-
ki muutkin aidot opastukset: osoittamaan ihmisille tien olemuksen 
muutokseen, niin että elämämme siirtyisi itsekeskeisyydestä Jumala-
keskeisyyteen.
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Todellinen opetus ei kumpua jostakin yksilöstä, vaan ainoastaan Ju-
malasta. Ainoastaan sellainen persoona voi tuoda sen julki, joka on 
yhtä Jumalan kanssa. ”Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka 
on minut lähettänyt.” (Joh. 7:16)

Shatapatha Brahmanan (I, 7, 2, 1–5) mukaan persoonan syntymän 
mukana syntyvät myös hänen velvoitteensa jumalia, tietäjiä, esi-isiä 
ja yhteisöä kohtaan. Tietäjien suhteen velvoite kohdataan tutkimalla 
Vedaa (sanatarkasti ”pyhää tietoa”). Tällä tavoin me maksamme heil-
le (tietäjille) velkaamme takaisin.

Me elämme maailman historiassa erityistä ajankohtaa: ensimmäistä 
kertaa näyttäisi olevan mahdollista vapautua kulttuurin luomista ra-
joista ja tulla halutessamme yhtä suuressa määrin viisauden ja totuu-
den perillisiksi kuin Kristus, Laotze, Krishna ja Buddha olivat tulleet. 
Elämme nyt sellaisessa maailman kattavassa kylässä, jossa meillä on 
helposti käsillämme useiden tietäjien opetuksia ja sanontoja. Tämä 
lisää myös meidän velvollisuuksiamme. Toivoisin suorittavani oman 
osani velvoitteista kristillisyyttä kohtaan tutkimalla Johanneksen 
evankeliumia, joka edustaa loistavalla tavalla kristillistä Vedaa.

Maksaessamme velkojamme tietäjille ja pyhimyksille, emme saa 
unohtaa paljon suurempaa velkaa kaiken takana olevalle äärettömyy-
delle. Tietäjät ottavat huomioon juuri tämän, koska he itse ovat siitä 
riippuvaisia. He näyttävät meille, ettei valtakunta ole siellä tai täällä, 
vaan jokaisessa yksilöllisessä sielussa, joka tässä ja nyt suuntautuu 
siihen Ainoaan, joka On.

Kristus sanoi: ”Tulee hetki, jolloin ette rukoile Isää vuorella ettekä 
Jerusalemissa –– Tulee hetki ja on jo, jolloin totiset palvojat rukoi-
levat Isää hengessä ja totuudessa. Juuri sellaisia rukoilijoita Isä etsii. 
Jumala on henki, joten Häntä täytyy palvoa hengessä ja totuudessa.” 
(Joh. 4:21, 23–24) 
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AJALLISUUDEN YLITTÄVÄ VIISAUS

Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Ju-
mala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syn-
tynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, 
mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten 
valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä kä-
sittänyt (1:1–5). 

Evankeliumin alku (1:1–18) muodostuu itsenäisestä hymnistä, joka 
on rakenteeltaan runollinen. Se on melko varmasti otettu mukaan 
evankeliumin alkulauseeksi vasta myöhemmin. Hymni antaa evanke-
liumille kosmologisen ja mystisen ulottuvuuden, joka eroaa muista 
Uuden testamentin vastineistaan.

Heti alussa törmätään hyvin vaikeaan ongelmaan: miten ajaton to-
dellisuus voidaan ymmärtää ajallisen kielen puitteissa. Kuullessam-
me sanat ”alussa oli –– ” sijoitamme asian helposti lineaarisen ajan 
puitteisiin. Kaikki mystinen ja mytologinen kirjallisuus käsittää asian 
aivan erilaisen ulottuvuuden näkökannalta. Siinä tulee mukaan ikui-
suus, joka ei kuitenkaan edusta ajan vastakohtaa, vaan jotakin siitä 
riippumatonta. Tämä iankaikkinen näkemys ei puhu todellisuudesta 
menneisyytenä tai tulevaisuutena, vaan sellaisena nykyisyytenä, jossa 
ikuinen ilmentää itsensä ajassa. Evankeliumin Sana ei ollut ainoas-
taan menneisyydessä, vaan se ilmenee myös tässä hetkessä ja tulevai-
suudessa. Aina kuin Sana on läsnä Jumalassa, se on Jumalan kanssa 
ja Jumala. Ikuinen tarkoittaa juuri tätä Sanaa.

Mooses sanoi Jumalalle: ”Katso, kun minä menen israelilaisten luo 
ja sanon heille: ‘Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän 
luoksenne’, ja kun he kysyvät minulta: ‘Mikä hänen nimensä on?’ niin 
mitä minä heille vastaan?” Jumala vastasi Moosekselle: ”Minä olen se, 
joka minä olen.” Ja hän sanoi vielä: ”Sano israelilaisille näin: ‘MINÄ 
OLEN’ lähetti minut teidän luoksenne.” (2. Moos. 3:13–14)
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”MINÄ OLEN SE MIKÄ MINÄ OLEN” on alkuperäisessä käännök-
sessä ”Yahweh”, joka voidaan kääntää myös ”OLEN SE MIKÄ OLIN” 
tai ”OLEN SE JOKA TULEE OLEMAAN”. Myöhemmin meillä on ti-
laisuus puhua MINÄ OLEN – käsitteestä, kaikkein pyhimmistä Ju-
malan nimityksenä, Kristuksen tai Sanan ruumiillistumana. Jumala, 
Kristus tai MINÄ OLEN ei tarkoita mitään ajallisuuden rajoittamaa, 
koska se on samalla kertaa kaikkialla läsnä: ”Ennen Abrahamia oli 
MINÄ OLEN.” (Joh. 8:58) Patanjalin joogasutrien (4:32–34) kaltai-
sissa henkisissä kirjoituksissa käsitetään, että aikaan rajoittuminen 
on osoitus siitä, ettei tietoisuus ole korkein mahdollinen. Kielellisiä 
ilmauksia käyttäessämme me toimimme kuitenkin tilapäisen ja loogi-
sen ajallisen peräkkäisyyden puitteissa. Ainoastaan silloin, kun mieli 
on täysin hiljentynyt ja ihminen on tietoisuudessaan ”Siinain vuorel-
la”, voi ajaton alku saavuttaa kaikki ajalliset alut ja tulla koetuksi.

”Sana” on käännös kreikan Logoksesta, joka merkitsee mm. järkeä, 
viisautta, Jumalaa, henkeä, tulta ja järjestystä. Alun hymnissä se tar-
koittaa selvästi kaiken takana olevaa viisautta, joka oli olemassa ja 
läsnä ennen minkään luomista. Se on yhä ja ikuisesti läsnä, koska mi-
kään ajallinen tai pimeyteen kuuluva ei voi sitä ylittää. Krishna lausuu 
Bhagavad Gitassa: ”Kyllä, se jonka kautta universumi on kudottu, on 
tuhoutumaton. Ikuista olemusta ei kukaan voi hävittää.” (2:17)

Kaikki ilmennyt on tullut tämän ikuisen viisauden kautta, jota ilman 
mitään ei olisi voitu luoda. Koko kosmos on Jumalan työtä, joka Bha-
gavad Gitan sanoin ”on ikuinen, kuitenkin kaikkien olevaisten sisäi-
nen, muuttumaton ja muuttuva sekä liian hieno selitettäväksi. Se on 
kaukainen, mutta silti lähellä –– viisauden päämäärä –– valojen val-
keus –– joka asuu kaikkien sydämessä.” (13:15–17) Kaikki, jotka pää-
sevät osalliseksi tästä ajallisen takaisesta viisaudesta, löytävät ikuisen 
elämän, joka merkitsee ihmisen sydämen todellista valaistumista.

Ikuisen viisauden valtakunnassa ei tietenkään ole kyse sukupuolisuu-
desta – miehestä tai naisesta. Tähän viisauteen viitataan parhaiten 
sanalla ”Se.” Täytyy kuitenkin muistaa, että kun hindut puhuvat Brah-
manista ja kiinalaiset Taosta, ei kyse ole sukupuoliin jakautuneista, 
primitiivisistä käsitteistä, vaan olemuksiltaan kokonaisista, jotka ylit-
tävät kaikki rajoitukset.

Jokaisen olennon sielussa käydään jatkuvaa taistelua pyrkimyksestä 
joko valoa tai pimeyttä kohden, tai ylhäältä ja alhaalta tulevan ja sin-
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ne vetävän voiman välillä. Taistelun keskellä jokainen voi olla vakuut-
tunut siitä, että ikuinen valo jatkaa loistamistaan. Se kohtelee meitä 
oikein ja asustaa Todellisen Sanan viisaudessa. 

Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes. 
Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaik-
ki uskoisivat hänen kauttansa. Ei hän ollut se valkeus, mutta 
hän tuli valkeudesta todistamaan. Totinen valkeus, joka va-
listaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan (1:6–9). 

Vaikka nämä jakeet eivät alun perin kuuluneetkaan tekstiin, ne kui-
tenkin tuovat esiin kaksi hyvin tärkeää huomiota todistuksesta ja us-
komisesta, jotka korostuvat evankeliumin myöhemmissä vaiheissa. 
Palaamme niihin useissa kohdissa, mutta tässä otamme niistä esiin 
vain muutamia seikkoja.

Tämän evankeliumin mukaan Johannes Kastaja oli ensimmäinen, 
joka todisti Jeesuksen erikoisluonteesta. Juuri Johannes näki hengen 
laskeutuvat kyyhkysen muodossa Jeesus Kristukseen. Lisäksi hän 
tunnisti Jeesuksen Jumalan valituksi. Sen mukaan Johannes oivalsi 
ja todisti Jeesuksen olevan Kristus. Muissa evankeliumeissa ensim-
mäinen (ei ehkä yhtä selkeä) todistus tulee äiti–Marialta tai paimenil-
ta ja itämaan tietäjiltä. Tässä tekstissä ainoastaan Johannes Kastaja 
oli Jumalan lähettämä sanansaattaja, joka myös vastasi Jeesuksen 
kasteesta. Siinä suoritettiin merkitseminen ja tärkeä ulkoinen riitti, 
jonka tarkoitus oli nostaa kastettava seuraavalle tasolle – mahdolli-
sesti korkeimmalle todellisuuden asteelle, johon inhimillisellä olen-
nolla on mahdollisuus kohota. Juuri se tarkoittaa Jumalan valittua tai 
kristillisen perinteen käsittein Jumalan Poikaa, jota Jeesus itse kuvasi 
olemisena ”yhtä Isän kanssa.”

Johannes Kastajan henkisen kehityksen on täytynyt olla korkealla ta-
solla. Evankeliumit eivät tosin kerro hänestä paljonkaan sen jälkeen, 
kun hän oli täyttänyt Jeesuksen elämään liittyvät olennaiset tehtävät. 
On tärkeätä korostaa hänen toimintaansa ”kätilönä” tai todistajana, 
joka mahdollistaa potentiaalisen syntymän toteutumisen.

Usko–käsite (believe) liittyy englannin sanaan rakastettu (beloved). 
Johanneksen evankeliumissa usko ei käsitteenä ole kovin kaukana 



26

tunnistamisesta ja näkemisestä. Suora, välitön ymmärtäminen ja 
usko ovatkin tässä evankeliumissa käytännössä toistensa synonyy-
meja. Ainoastaan henkisiä (hienovaraisia) asioita rakastavat ja niiden 
rakastamat ihmiset voivat oivaltaa ja todella uskoa niihin. Kristus on 
sanonut: ”Joka minua rakastaa, mutta joka minua rakastaa, häntä 
minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hä-
nelle.” (Joh. 14:21)

KAIKKI, JOTKA OTTAVAT SANAN VASTAAN, OVAT 
JUMALAN SYNNYTTÄMIÄ

Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut 
syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa 
tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta 
kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla 
Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jot-
ka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä mie-
hen tahdosta, vaan Jumalasta (1:10–13).

Tämä merkittävä julistus tarkoittaa sitä, että Sana on aina ollut maa-
ilmassa. Ei ole lainkaan ihmeellinen asia, sillä Sana on Jumalan yhte-
ydessä ja Jumala. Sana on näin ollen siellä, missä Jumalakin – toisin 
sanoen kaikkialla, maailma mukaan lukien. 

Sana pysyy kuitenkin kaukana siitä maailmasta, joka ei tunne ja vas-
taanota sitä. Maailma on siten yleisesti ottaen Jumalan armon ulko-
puolella, vaikka se onkin Jumalan luomus. On kuitenkin mahdollista 
liittyä eriasteisesti Jumalan viisauteen ja rakkauteen. Tällöin ei ajau-
duta täysin sokeiden materiaalisten asioiden mukaan, joihin kuuluu 
myös sielun psyykkinen puoli.

Ainoastaan harvat ihmiset suorittavat tarvittavia ponnistuksia ja saa-
vuttavat Sanan vastaanottamisen kannalta välttämättömän herkkyy-
den, puhtauden, viisauden ja armon. Johanneksen evankeliumi on 
muiden evankeliumien tapaan täynnä kuvauksia ihmisten kesken 
vallitsevasta hierarkiasta, joka johtuu avoimuudesta ja vastaanotto-
kyvystä Sanan suhteen, sekä todellisesta yhteydestä Pyhään Henkeen. 
Jokainen, joka ottaa sydämessään vastaan Logoksen (Sanan), kokee 
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radikaalin olemuksellisen muutoksen – uuden syntymän. Inhimilli-
sestä perimästä riippumatta tämä uusi syntymä tapahtuu Jumalasta, 
ja lapsi on siten Jumalan lapsi. Kaikkien jumalallisten inkarnaatioi-
den ja jälkeläisten (sanskritin avataarojen) tarkoituksena on meidän 
kaikkien auttaminen. Erityisesti niiden, jotka sellaista haluavat ja 
ovat kutsutut syntymään sieluissaan Jumalan pojiksi. Mestari Eck-
hart kutsui jokaisen kristityksi aikovan kutsumusta Marian kaltaisuu-
deksi, joka on synnyttämässä Sanaa. 

Tämä syntymä ei tietenkään ole lihallinen, vaan neitseellinen eli hen-
kinen. Näin oli myös Marian suhteen (Luuk. 1:28–38, 46–47): ”Ter-
ve, armoitettu!” lausui enkeli Gabriel, ”Herra olkoon sinun kanssasi.” 
Kaikkien aidosti ylhäältä tulevaa kuulevien tapaan myös Maria häm-
mästyi ja huolestui. Enkeli sanoi hänelle: ”Älä pelkää, Maria; sillä sinä 
olet saanut armon Jumalan edessä. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät 
pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri, 
ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi.” Niin Maria sanoi 
enkelille: ”Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään 
tiedä?” Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: ”Pyhä Henki tulee sinun pääl-
lesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sen tähden myös se pyhä, 
mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.” Maria hyväksyy 
asian täysin: ”Katso, minä olen Herran palvelijatar; tapahtukoon mi-
nulle sinun sanasi mukaan.” Maria iloitsee kuuliaisena: ”Minun sielu-
ni (engl. tekstissä olemukseni) suuresti ylistää Herraa, ja minun hen-
keni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani.”

Kirjoitus julistaa jatkuvasti tarvetta kuunnella hiljaisuutta ja pitää 
varansa, ettei oma taso pääse laskemaan kirjaimelliseksi, joka olisi 
merkki pinnallisuudesta (ontosta mielestä). Neitseellisellä syntymäl-
lä ei ole yhtään sen enempää tekemistä fyysisen neitseellisyyden, kuin 
uudelleen syntymällä takaisin kohtuun menemisen kanssa. Fyysisin 
periaattein ajatteleva mieli epäilee aina. Meissä jokaisessa on oma 
Nikodeemuksemme, joka vaatii oman tasonsa mukaisia todistuksia: 
”Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä 
äitinsä kohtuun ja syntyä (Joh. 3:4)?”

On vaikea nähdä, mitä evankeliumin kirjoittaja tarkoitti Marian biolo-
gisella sikiämisellä Pyhästä Hengestä. Pyhän Hengen maskuliinisuus 
englannin kielessä juontuu latinan Spiritus Sanctuksesta, joka on 
vuorostaan käännös kreikan neutri–merkityksellisestä pneumasta.
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Vaikka evankeliumit on kirjoitettu kreikaksi, oli Jeesuksen ja hänen 
opetuslastensa käyttämä kieli arameaa. Henkiset asiat ilmaistiin tuol-
loin hepreaksi. Heprean feminiiniset ilmaukset rhuh ja shekinah ovat 
molemmat käännetty kreikan pneumaksi. Filippuksen evankeliumis-
ta löytyy osuva lausuma: ”Jotkut väittävät, ‘Maria on siinnyt Pyhästä 
Hengestä.’ He erehtyvät eivätkä tiedä, mitä sanovat. Milloin on nainen 
koskaan siinnyt naisesta? Maria on neitsyt, jota mikään voima ei ole 
tahrannut –– Eikä Herra olisi voinut sanoa, ‘Isäni, joka on taivaassa’ 
(Matt. 16:17) ellei hänellä olisi ollut toistakin isää. Hän olisi voinut 
yksinkertaisesti lausua ‘Minun Isäni(Fil.ev. 17).’” 

Jeesus sanoi väkijoukolle: ”Kuulkaa ja ymmärtäkää.” (Matt. 15:10) 
Joukko tarkoittaa meitä, lukuun ottamatta niitä harvoja hetkiä, joi-
den aikana emme ole pelkojemme ja halujemme vietävinä, vaan ky-
kenemme kuulemaan henkisin korvin, mitä on sanojen takaisessa 
hiljaisuudessa.

IKUINEN RAKKAUS AJALLISUUDESSA

Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme (engl. meis-
sä), ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista 
kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli 
täynnä armoa ja totuutta (1:14).

Tässä tulemme henkisyyden ytimeen ja sen harjoittamiseen sydä-
meen – inkarnaatioon (ruumistumiseen). Asian syvällisyyden takia 
se on mysteeri, jota on varjeltu kaikkialla, missä mysteeri–sanasta ei 
ole riisuttu sen henkistä voimaa. Olemme tottuneet mysteeri–sanan 
käyttöön salapoliisiromaanien murhamysteerien yhteydessä, jois-
sa löydetään ratkaisu joko vahingossa löytyvän vihjeen tai älykkään 
päättelyn kautta. 

Henkistä mysteeriä ei kuitenkaan voi ratkaista suurenkaan tieto-
määrän tai älykkään päättelyn avulla. Mysteerit eivät avaudu, kos-
ka niiden pyhyys ei johdu mistään puuttuvasta tiedosta, vaan niiden 
täydellisyydestä, jota tavallinen järki ei voi ymmärtää. Jos sallimme 
tuollaisen mysteerin toimia ja vaikuttaa meissä omalla tavallaan, ja 
syvennymme siihen kontemplaatiossa, niin meidät saatetaan nostaa 
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korkeamman järjen tasolla tai vielä ylemmäksi – aina loputtomiin 
saakka. Mysteeri ei aukene oikeankaan mielen tähystyspaikalta, mut-
ta mielen solmukohdat sinänsä voivat avautua. Mysteeri on ollut tä-
män henkisen liikkeen väline samaan tapaan kuin koan on toiminut 
Zen-buddhismin harjoitusmuotona. Nerokas mysteeri sisältää itses-
sään todellisen kasteen elävää vettä, joka johdattaa vihkimyksessä 
olemuksen toiselle tasolle – uuteen syntymään.

Sillä hetkellä ajassa ja ajasta ilmeni hetki – ei tosin ajasta, 
jota me kutsumme historiaksi. 

Se oli maallisen ajan ylittävä ja ympäröimä, 
ei kuitenkaan ajan mukainen. 

Hetki ajassa, jonka kautta aika on syntynyt: 
sillä ilman tarkoitusta ei ole aikaa, 

ja tuo hetki ajassa antoi tarkoituksen. 

T. S. Elliot,”Choruses from the Rock” VII 

Tässä on piste, jossa ikuisuus ja aika kohtaavat. Se on suunnaton hen-
gen eli Jumalan itsensä ilmentyminen ja inkarnoituminen (ruumis-
tuminen) inhimilliseen muotoon tavoitteenaan johdattaa inhimilliset 
olennot jumaluuteen. Hän asui meissä (hän pystytti telttamajansa 
meihin) ja otti meihin osaa meidän ruumiimme temppelissä. 

Tämä inhimilliseen olemukseen inkarnoituminen osoittaa Sanan 
yhteyden meidän muotoomme, joskaan ei ydinolemukseemme (sub-
stanssiin). Sana on lähempänä Jumalaa kuin me, joten hän on meille 
kuin vanhempi veli, yhteisen Isämme esikoinen, ensimmäisenä ajan 
puitteisiin syntynyt. Hän on olemukseltaan henkinen, ei kuitenkaan 
ajallisesta irrallinen, vaan siltä sen kahleista vapaa. Inhimillisen in-
karnaation mahdollisuus täytyy ottaa vakavasti ja tosiasiana: me 
emme saa väheksyä ikuisen ja ajallisen välistä tekijää. Sekä henki että 
liha ansaitsevat kunnioituksemme.

”Liha” tarkoittaa tässä koko persoonaa kehoineen, tunteineen ja aja-
tuksineen. Jeesus Kristus on siten sekä Jumala että ihminen. Toisaal-
ta emme voi väheksyä itsessämme olevaa kahdenlaista isyyttä: lihan 
tahdosta syntyneinä meidän pitää lisäksi tulla Jumalan synnyttämik-
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si voidaksemme olla todellisia ihmisiä. Yksi Vedoista kirjoittaa, että 
meidän tulee matkamme lopulla tulla kahden äidin lapsiksi: inhimil-
lisen ja jumalallisen. Jumaluuden sukupuoli on lähinnä sopimusasia.

Jumala lähetti Oman Poikansa, joka oli täynnä armoa ja totuutta – ei 
ainoastaan meidän keskuuteemme (kuten on usein käännetty), vaan 
myös meihin, kuten alkuperäinen kreikkalainen teksti asian ilmaisee. 
Hänen tehtävänään oli jumalallistaa kaikki, jotka sallivat Logoksen 
pysyä itsessään. Niin hänen tätä puhuessaan eräs nainen kansan-
joukosta korotti äänensä ja sanoi hänelle: ”Autuas on se kohtu, joka 
on kantanut sinut, ja ne rinnat, joita olet imenyt.” Mutta hän sanoi: 
”Niin, autuaat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sitä noudat-
tavat.” (Luuk. 11:27–28)

Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen: ”Tämä on se, josta 
minä sanoin: se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun 
edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä.” (1:15)

Johannes Kastaja osoittaa omaavansa syvän sisäisen näkemyksen 
tunnistaessaan Jeesus Kristuksen henkisen tason. Samalla hän har-
joittaa erinomaista itsetuntemusta ja objektiivisuutta.

Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa 
armon päälle. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo 
ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei kukaan 
ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on 
Isän helmassa, on hänet ilmoittanut. (1:16–18)

Tässä tehdään ero sen suhteen, mitä me saamme lain mukaisena palk-
kiona toiminnoistamme, ja sen, mikä virtaa meitä kohden vapaasti 
omasta täyteyden lähteestään. Ensimmäinen edustaa lain ja perinteen 
valtakuntaa, jota Siinain vuorella Tooran vastaanottanut profeetta 
Mooses personoi. Se on lain ja oikeudenmukaisuuden valtakunta (in-
tialaisen perinteen dharma) omine palkkioineen ja rangaistuksineen. 
Tämän valtakunnan jokainen toimi (karma) nojaa periaatteessa joko 
haluun tai pelkoon, jotka ovat saman kolikon kaksi eri puolta. Niillä 
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on omat ajalliset ja laatuisensa seuraukset joko tässä tai jossakin tule-
vassa elämässä. Laki on omalla tasollaan pätevä ja ansiokas. 

On kuitenkin olemassa jotakin täysin erilaista ja poikkeavaa: Juma-
lan valtakunta on kaikesta lainalaisuudesta, toiminnasta, halusta ja 
pelosta vapaa tila. Jeesus Kristus tuo julki mahdollisuuden päästä 
tähän valtakuntaan vapauttavan muutoksen kautta sanoessaan: ”Mi-
nun valtakuntani ei ole tästä maailmasta.” (Joh. 18:36) Hänen valta-
kuntansa on armoa, totuutta ja rakkautta – ei kuitenkaan toiminnan, 
perinteiden ja oikeudenmukaisuuden vastakohtina, vaan kaiken sel-
laisen yläpuolella.

Kukaan muu ei tunne Isää kuin Poika ja he, joille Poika paljastaa Isän 
– Poika kutsuu lakkaamatta: ”Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä teke-
väiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.” (Matt. 11:27–28) 

Tämä jatkuva perinteisten näkemysten ja vapauden välinen jännite il-
menee muuallakin. Se nousee esiin lain ja rakkauden, velvollisuuden 
ja armon, sekä oikeudenmukaisuuden ja laupeuden välillä. 

Bhagavad Gitassa Krishna neuvoo Arjunaa etenemään toiminnoista 
ja niiden seurauksista kertovien Vedojen yläpuolelle: ”Hylkää kaikki 
huoli laista (dharmasta) ja tule minun luokseni äläkä murehdi. Minä 
vapautan sinut kaikesta pahasta.” (18:66) Krishna ei kuitenkaan ole 
yhtään sen enempää Vedoja vastaan kuin Jeesus Kristus Tooraa. 

Perinteisillä asioilla on oma tehtävänsä, jota suuret avataarat (juma-
lalliset inkarnaatiot) tulevat jopa täyttämään. He eivät kuitenkaan ole 
perinteiden sitomia. Perinteiden ytimessä on niiden päätepiste, jossa 
suuret opettajat avaavat ne täydellisesti. Paavali toteaa: ”Jos te olette 
hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla.” (Gal. 5:18)

TODISTUS PYHÄSTÄ HENGESTÄ KÄTILÖNÄ

Ja tämä on Johanneksen todistus, kun juutalaiset lähettivät 
hänen luoksensa Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysy-
mään häneltä: ”Kuka sinä olet?” Ja hän tunnusti eikä kiel-
tänyt; ja hän tunnusti: ”Minä en ole Kristus.” Ja he kysyivät 
häneltä: ”Mikä sitten? Oletko sinä Elias?” 
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Hän sanoi: ”En ole.” ”Se profeettako olet?” Hän vastasi: 
”En.” Niin he sanoivat hänelle: ”Kuka olet, että voisimme 
antaa vastauksen niille, jotka meidät lähettivät? Mitä sanot 
itsestäsi?” Hän sanoi: ”Minä olen huutavan ääni erämaassa: 
‘Tehkää tie tasaiseksi Herralle’, niin kuin profeetta Esaias 
on sanonut.” Ja lähetetyt olivat fariseuksia; ja he kysyivät 
häneltä ja sanoivat hänelle: ”Miksi sitten kastat, jos et ole 
Kristus etkä Elias etkä se profeetta?” Johannes vastasi heil-
le sanoen: ”Minä kastan vedellä; mutta teidän keskellänne 
seisoo hän, jota te ette tunne. Hän on se, joka tulee minun 
jälkeeni ja jonka kengänpaulaa minä en ole arvollinen pääs-
tämään.” Tämä tapahtui Betaniassa, Jordanin tuolla puolel-
la, jossa Johannes oli kastamassa. Seuraavana päivänä hän 
näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: ”Katso, Jumalan 
Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! Tämä on se, josta 
minä sanoin: ‘Minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut mi-
nun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä.’ Ja minä en 
tuntenut häntä; mutta sitä varten, että hän tulisi julki Isra-
elille, minä olen tullut vedellä kastamaan.” Ja Johannes to-
disti sanoen: ”Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta alas 
niin kuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päällensä. Ja minä en 
tuntenut häntä; mutta hän, joka lähetti minut vedellä kas-
tamaan, sanoi minulle: ‘Se, jonka päälle sinä näet Hengen 
laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä Hen-
gellä.’ Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä 
on Jumalan Poika.” (1:19–34) 

Me kaikki törmäämme ennemmin tai myöhemmin kysymykseen 
omasta todellisesta luonnostamme: kuka minä olen, ja mitä voin to-
della sanoa itsestäni? Jos maltamme mielemme emmekä ota sitä ke-
vyesti, niin voimme havaita sen olevan kaikkein merkittävin ja suurin 
kohtaamistamme kysymyksistä. Se riisuu pois kaikki naamiomme ja 
toisten omista näkökulmistaan meistä laatimat määritelmät ja kuvi-
telmat. 

Johannes oli ilmeisen suuri opettaja. Hän oli riittävän kehittynyt 
kastamaan Jeesus Kristuksen itsensä tai tulleen jopa pidetyksi mes-
siaana. Hän tunsi itsensä, paikkansa ja työsarkansa todella hyvin ja 
hyväksyi ne ilman turhamaisuutta tai valittamista. Hän tiesi tehtä-
väkseen kokonaisvaltaisen arvostelukyvyn, tietoisuuden ja tahdon 
edistämisen niin itsessään kuin muissa, että kaikki valmistautuisivat 
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ja tunnistaisivat todellisen mestarin, joka saapuu ylhäältä rauhatto-
man, villin maan ihmisjoukon ristiriitojen ja halujen keskelle.

Johannes Kastaja esittää Bhagavad Gitan valossa niin sanotun budd-
hin osaa silloin, kun katsotaan asioita ihmisen sisäisen olemuksen 
kannalta, pyrkien ulkonaisen sijaan evankeliumin henkiseen ymmär-
rykseen. Bhagavad Gitan ihmisolemuksen hierarkian mukaan (ks. 
esim. 3:42) aistien yläpuolella on manas (tavallinen järki, mieli) ja 
sen yläpuolella buddhi (yhdentynyt, kokonaisvaltainen järki). Budd-
hin yläpuolella on Atman (eli Itse, Henki). Buddhi edustaa hienointa 
ja korkeinta inhimillistä yksilöllisyyttä, joka kuitenkin kuuluu vielä 
prakritin (luonnon) piiriin. Tämä piiri nojaa kausaliteettiin (syihin ja 
seurauksiin) ja lakeihin. Johanneksen evankeliumi kutsuu sitä tämän 
maan piiriksi. Buddhiksi kutsuttu kokonaisvaltainen järki sijaitsee in-
himillisen mielen ja hengen, alapuolisen ja yläpuolisen eli yksilöllisen 
ja kosmisen välillä. Buddhi on ainoa ihmisen psyyken osa, joka voi 
havaita ja tunnistaa hengen ja todistaa siitä. Häilyvien aistien tasolla 
toimivat ihmisjoukot eivät kykene kuulemaan tai näkemään Kristus-
ta. Eivät liioin sellaiset papit ja oppineet, jotka elävät pelkän tavalli-
sen mielen rajoissa.

Johannes Kastaja oli erikoinen jo syntymästään saakka. Jeesuksen 
tapaan hänkin syntyi Jumalan ihmeellisen väliintulon kautta Marian 
sukulaiselle ja oli Pyhän Hengen täyttämä jo tämän kohdussa – ais-
tien Kristuksen läsnäolon Marian kohdussa (Luuk. 1:13–17, 44). 

Se että Johannes oli henkisesti lähes samalla tasolla kuin Jeesus, tu-
lee selvästi ilmi siinä, että monet ihmiset, kuningas Herodes mukaan 
lukien, ajattelivat Jeesuksen ihmeellisten voimien tulevan siitä, että 
hän oli kuolleista herätetty Johannes Kastaja (Mark. 6:14–16). Huo-
limatta kyvystään havaita Pyhän Hengen toiminta, Johannes Kastaja 
ei Jumalan lähettämänä (kuten muutkin) ”tullut ylhäältä”, vaan toi-
mi yhä maailman, yksilöllisyyden, materian, kausaalisuuden, lain ja 
luonnon rajoissa. Hän ei ollut Atman eli Jumalan Pojan tasolla. 

Tästä asiasta löytyy Jeesus Kristuksen yksiselitteinen toteamus: 
”Minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukossa yhtäkään 
suurempaa kuin Johannes; mutta vähäisin Jumalan valtakunnassa 
on suurempi kuin hän.” (Luuk. 7:28) Samaa todistaa myös se, että Jo-
hannes kastoi vedellä eikä tulella tai Pyhällä Hengellä. Johanneksen 
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ja Jeesuksen opetukset, totuudet ja vihkimykset kuuluvat aivan eri 
tasoille, joita evankeliumi symboloi vedellä ja Pyhällä Hengellä. 

Evankelista rinnastaa Jeesus Kristuksen Jumalan Karitsaan ja israe-
lilaisten pääsiäislampaaseen. Jälkimmäinen liittyy fyysiseen vapautu-
miseen orjuudesta, edellinen kuvaa henkistä vapautumista synnistä. 
Jokainen meistä on eräänlainen lammas. Yli 100 miljoonaa ihmistä 
syntyy vuosittain ikään kuin luonnon lampaina kasvatettaviksi, ra-
vittaviksi ja kuolemaan. Ihmisistä saattaisi kuitenkin tulla Jumalan 
lampaita.

Synti tulee sanana kreikan hamartiasta, joka tarkoittaa kirjaimelli-
sesti harhaan osumista (vaikka tarkoitus sinänsä olisi hyvä). Jumalan 
Poika on tullut maailmaan näyttämään oikeaa tietä, että seuraajat ei-
vät menisi harhaan, vaan kykenisivät täyttämään oman tarkoituksen-
sa maailmassa. Me saatamme pettää itseämme ja tuudittautua uneen, 
josta Kristus oli tullut meitä herättelemään, mikäli tulkitsemme evan-
keliumin jakeet niin, että Jeesus on ottanut kantaakseen kaikki syn-
timme, eikä meidän itse tarvitse hänen opetustensa vastaan ottami-
sen tai seuraamisen eteen tehdä mitään.

Tämä evankeliumi korostaa Jeesus Kristuksen todellisen luonnon 
havaitsemisen ja arvostamisen vaikeutta. Johannes Kastajan ilmei-
nen tehtävä oli valmistaa Israelia (Israelin yksi merkitys on, ”hän joka 
näkee”) tunnistamaan Kristuksen ylivertainen taso. Tästä huolimatta 
hänkään ei tunnistanut sitä. Johannes näkee Pyhän Hengen laskeu-
tuvan Jeesukseen ja pysyvän hänessä, mutta hän ei osaa arvostaa nä-
kynsä henkistä merkitystä ennen kuin itse tulee kykeneväksi yhtey-
teen korkeamman energian, Jumalan kanssa. On hyvä huomata, ettei 
Johanneksen lisäksi kukaan muu tilanteessa läsnä ollut edes havain-
nut Pyhän Hengen laskeutumista.

Pyhä Henki laskeutui Jeesuksen päähän vihkien hänet Jumalan va-
lituksi. Tässä tilanteessa Jeesuksesta tuli Kristus. Johanneskin oli 
(Luuk. 1:15) täynnä Pyhää Henkeä, mutta Jeesus oli tapahtuman jäl-
keen jatkuvassa yhteydessä Pyhään Henkeen, jota hänen päällään 
pysyvä kyyhkynen kuvaa. Jeesus koki siten radikaalin ja pysyvän 
olemuksellisen muutoksen: syntyjään lihasta, nyt lisäksi Jumalasta. 
Juuri kokonaisvaltainen täyttyminen Pyhästä Hengestä muutti hänet 
Jumalan Pojaksi.
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Tässä yhteydessä voidaan sivumennen huomioida, että useimmissa 
muinaisissa perinteissä löytyy yhtäläisiä näkemyksiä korkeampien 
energioiden tulosta ihmisiin ylhäältä päälaella olevan avauman kaut-
ta. Tätä aukkoa kutsutaan klassisessa joogakirjallisuudessa Brahman 
portiksi. Sen kautta Brahman tai Absoluutin energiat tulevat yksilöl-
liseen organismiin. Tästä syystä myös ihmisen hienoimpien energi-
oiden keskuksen (sahasrara chakran) sanotaan sijaitsevan hieman 
päälaen yläpuolella. 

Toinen syntymä tai tietoisuuden muutos on kuin alkemian kuvaama 
olemuksen muutos, jota aina seuraa myös hienoja psykologisia ja ke-
miallisia muutoksia. Ainoastaan harjoitetut ja herkistyneet silmät (si-
säiset aistit) voivat havaita näitä muutoksia.

VALMISTAUTUMIEN TOTUUDEN KESTÄMISEEN

Seuraavana päivänä Johannes taas seisoi siellä ja kaksi 
hänen opetuslapsistansa. Ja kiinnittäen katseensa Jeesuk-
seen, joka siellä käveli, hän sanoi: ”Katso, Jumalan Karit-
sa!” Ja ne kaksi opetuslasta kuulivat hänen näin puhuvan 
ja seurasivat Jeesusta. Niin Jeesus kääntyi ja nähdessään 
heidän seuraavan sanoi heille: ”Mitä te etsitte?” He vastasi-
vat hänelle: ”Rabbi” – se on käännettynä: opettaja – ”missä 
sinä majailet?” Hän sanoi heille: ”Tulkaa ja katsokaa.” Niin 
he menivät ja näkivät, missä hän majaili, ja viipyivät hänen 
tykönään sen päivän. 

Silloin oli noin kymmenes hetki. Andreas, Simon Pietarin 
veli, oli toinen niistä kahdesta, jotka olivat kuulleet, mitä 
Johannes sanoi, ja seuranneet Jeesusta. Hän tapasi ensin 
veljensä Simonin ja sanoi hänelle: ”Me olemme löytäneet 
Messiaan”, se on käännettynä: Kristus. Ja hän vei hänet 
Jeesuksen tykö. Jeesus kiinnitti katseensa häneen ja sanoi: 
”Sinä olet Simon, Johanneksen poika; sinun nimesi on ole-
va Keefas”, joka käännettynä on Pietari. Seuraavana päivä-
nä Jeesus tahtoi lähteä Galileaan; ja hän tapasi Filippuksen 
ja sanoi hänelle: ”Seuraa minua.” Ja Filippus oli Beetsai-
dasta, Andreaan ja Pietarin kaupungista. Filippus tapasi 
Natanaelin ja sanoi hänelle: ”Me olemme löytäneet sen, jos-
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ta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, 
Joosefin pojan, Nasaretista.” 

Natanael sanoi hänelle: ”Voiko Nasaretista tulla mitään hy-
vää?” Filippus sanoi hänelle: ”Tule ja katso.” Jeesus näki 
Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänestä: ”Katso, oikea 
israelilainen, jossa ei vilppiä ole!” Natanael sanoi hänelle: 
”Mistä minut tunnet?” Jeesus vastasi ja sanoi hänelle:

”Ennen kuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun 
alla, näin minä sinut.” Natanael vastasi ja sanoi hänelle: 
”Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kunin-
gas.” Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Sen tähden, että minä 
sanoin sinulle: ‘minä näin sinut viikunapuun alla’, sinä us-
kot. Sinä saat nähdä suurempia, kuin nämä ovat.” Ja hän sa-
noi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: te saatte 
nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja 
laskeutuvan alas Ihmisen Pojan päälle.” (1:35–51) 

Johanneksen oppilaista ainoastaan kaksi on kyllin kehittynyttä voi-
dakseen puhua Jeesus Kristuksen, Jumalan Karitsan, tehtävän uhri-
luonteesta. He kuulevat sisäisen kutsun seurata lihaksi tullutta Sa-
naa ja osallistua hänen työhönsä. Evankeliumi toistaa sellaisia sanoja 
kuin: katsoa, nähdä, todistaa, jotka liittyvät suoraan havaitsemiseen. 
Johanneksen kaksi opetuslasta tunnistivat Jeesuksen heti suurek-
si opettajaksi, mutta he oivalsivat hänet Kristukseksi vasta hieman 
myöhemmin ollessaan hänen seurassaan.

On selvää, että Jeesus Kristus keräsi opetettavakseen ainoastaan va-
likoidun joukon mies- ja naisoppilaita – ehkä ei kahta tusinaa enem-
pää. Hän ei ollut kiinnostunut opettamaan suuria joukkoja, jotka eivät 
olisi ymmärtäneet ja seuranneet häntä. Toisinaan hän kuitenkin osal-
listui julkisiin tilaisuuksiin. Jeesus saattoi pyrkiä heittämään laajan 
verkon löytääkseen sopivasti valmistautuneita tai potentiaalisia hen-
kilöitä, joita hän voisi kutsua opetuslapsikseen. Toisaalta hän saattoi 
tehdä tällaista pelkästään osoittaakseen joitakin asioita seuraajilleen. 
Hän itse oli kuitenkin aina vastuussa pyhän oppilas-opettaja suhteen 
muodostamisessa ja vihkimyksissä. 

Kaikkia halukkaita ei voitu hyväksyä, ”sillä monet ovat kutsutut, mut-
ta vain harvat valitut.” (Matt. 22:14) Jeesus kertoi opetuslapsilleen 
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viimeisinä aikoinaan: ”Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin 
teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää.” (Joh. 
15:16) Näiden opetuslasten opettamisen ja valaistumisen takia oli 
lisäksi tärkeää, että hän teki työtä ja kärsi. Hän lausui opetuslapsil-
leen viimeisessä rukouksessaan: ”Minä rukoilen heidän edestänsä; 
en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka Sinä olet 
minulle antanut, koska he ovat Sinun.” (Joh. 17:9)

Opetuslapset saattoivat vuorostaan auttaa muita, vaan ei Jeesus itse, 
joka kastoi tulella ja Pyhällä Hengellä ainoastaan heitä, jotka olivat 
siihen kypsiä. Jeesus Kristus ei Johannes (4:2) mukaan itse kastanut 
yhtään sellaista, joka ei voinut osallistua muuhun kuin vesikasteeseen 
– sellaisen suorittavat opetuslapset. Hän on liian paljon joukkojen ylä-
puolella, että he voisivat tulla suoraan kosketukseen hänen kanssaan. 
Hänen vaikutuksensa pitää tuoda alas välittävien tekijöiden kautta, 
jotka käyttävät joukkojen ja Kristuksen olemuksen välisten ”tikapui-
den puolia” annostellessaan asioita kunkin vastaanottajan sietokyvyn 
mukaan. 

Meidän täytyy valmistautua totuuden vastaanottoon. Tämä ei koske 
ainoastaan sen ymmärtämistä, vaan myös sen kestämistä. Tällaises-
sa totuudessa ei ole kyse jostakin ajatuksesta, jonka me hyväksymme 
ja uskomme sokeasti. Kyseessä on suora ja välitön havaitseminen ja 
kokemus itsessämme, sekä sen todeksi eläminen. Ilman asiallista val-
mistautumista korkeamman todellisuuden ja sitä vastaavien energi-
oiden avautuminen voisi olla vaaraksi keholle ja psyykelle. Asiaa on 
käsitelty paljon systemaattisessa mystisessä kirjallisuudessa, erityi-
sesti joogan piirissä. Energioiden olemassaolo on todennettu myös 
tietoisuutta muuttavien huumeiden käytössä: meille voidaan antaa 
näky inhimillisen olemuksen todellisuudesta, joka oli meiltä salas-
sa. Ilman valmistelua me emme kuitenkaan kestä sellaista, koska me 
reagoimme todellisuuteen aivan liian persoonallisesti. Näissä (usein 
paranoidisissa) tapauksissa henkilö todennäköisesti menettää tasa-
painonsa ja sairastuu psyykkisesti.

Intiassa on tunnettu kertomus siitä, miten tärkeätä oikea valmistau-
tuminen on henkisen todellisuuden havaitsemisen kannalta. Kerto-
muksessa hyvin suuri viisas, Bhagirth, harjoitti ankaraa henkistä as-
ketismia ihmiskunnan kärsimysten vuoksi. Kun sitten korkeammat 
voimat olivat häneen tyytyväisiä, ne suostuivat hänen toivomukseen-
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sa, pyhän taivaassa virtaavan Gangesin laskeutumiseen maan pääl-
le. Pääteltiin kuitenkin, että maa ei kestäisi tämän mahtavan virran 
laskeutumisen vaikutusta. Maan hajoamisen välttämiseksi joogan ja 
muutoksen mestari Shiva otti tehtäväkseen välittää laskeutuvan Gan-
gesin voiman sallimalla sen laskeutua omaan päähänsä. Siitä se vir-
taisi alas maahan useina elämää antavina virtoina. 

Jeesus Kristuksen lähimmät opetuslapset olivat todennäköisesti val-
mistautuneet jo ennen heidän hyväksymistään. Hän valmisti heitä 
edelleen kestämään Pyhän Hengen laskeutumisen (elämää antavan 
veden tulon taivaasta) sekä heidän itsensä että koko janoisen ihmis-
kunnan eduksi. 

Englannin sana disciple (opetuslapsi) on lähellä sanaa discipline 
(kuri). Tässä evankeliumissa uskovainen tarkoittaa samaa kuin ope-
tuslapsena oleminen. Ilman kurinalaisuutta, eli tätä Kristuksen joo-
gaa, opetuslapset eivät voisi saavuttaa eivätkä kestää totuuden Hen-
keä: 

”Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen 
rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän 
kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ot-
taa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnet-
te hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva2 (Joh. 
14:15–17).

Kaksi Jeesusta seurannutta Johanneksen opetuslasta olivat varmaan 
hyvin valmistettuja. Johannes näyttää ymmärtäneen elämäntehtä-
väkseen tien valmistamisen Sanan vastaanottoon. On mielenkiintois-
ta huomata, ettei Johannes itse ryhtynyt Kristuksen opetuslapseksi, 
vaikka hän oli tunnistanut tämän Jumalan Pojaksi. Johannes vaikut-
taa olleen täysin selvillä omista voimistaan ja rajoituksistaan sekä sii-
tä erityisestä työstä ja velvollisuuksista, jotka juontuivat hänen omas-
ta sisäisestä laistaan (svadharmasta).  Jumala on asettanut kunkin 
ihmisen svadharman hänen sydämeensä. Krishna toteaa Bhagavad 
Gitassa, että ihminen voi tulla Jumalan luo seuraamalla omaa sisintä 
kutsumustaan – ja ainoastaan sitä. 

Johanneksen toimien Jeesus Kristuksen suhteen täytyi olla suhteessa 
hänen kaikkien sisimpään olemukseensa, ja siten Jumalaan Itseensä. 
Sitä ei voitu suorittaa itsekkäistä syistä tai omien mieltymysten mu-
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kaan. Se on Jumalan työtä, ja sellainen, joka kykenee kuuntelemaan 
Jumalan tahtoa ja tottelemaan sitä, on Jumalan oma. Hän ei voi hy-
lätä omaa kutsumustaan ja seurata jotakin muuta pettämättä itseään 
ja Jumalaa. 

”On parempi seurata omaa vaatimatontakin svadharmaa kuin seura-
ta jonkun toisen suurta kutsumusta. Keskittymällä oman kutsumuk-
sensa mukaiseen työhön ihminen ei joudu harhaan.” (Bh. G. 18:47)

Jeesus Kristuksen seuraajien keskuudessa kohdistetaan paljon huo-
miota sukulaisuuteen ja ystävyyteen. Jeesuksen äiti ja veljensä olivat 
merkittävässä osassa hänen elämässään. Jaakob–veli saattoi olla yksi 
hänen opetuslapsistaan. Hänestä tuli Jeesuksen ristiinnaulitsemi-
sen jälkeen Jerusalemin kristityiden johtaja. Opetuslapsiin kuului-
vat myös veljekset Andreas ja Simon Pietari sekä Sebedeuksen pojat 
Jaakob ja Johannes, jotka olivat kalastaneet Pietarin kanssa. Filippus 
oli kotoisin samasta kaupungista kuin Andreas ja Pietari, joten hän 
kuului todennäköisesti näiden ystäväpiiriin. Filippus puolestaan esit-
teli Jeesukselle ystävänsä Natanaelin. 

Jeesuksen seuraajien ydinjoukko näyttää muodostuneen perheenjä-
senistä, ystävistä ja heidän ystävistään. Tämä ei ole ihme, sillä jon-
kinlainen sielunkumppanuus ja tavoitteiden samankaltaisuus ovat 
olennaisia piirteitä niiden keskuudessa, jotka pyrkivät samaan pää-
määrään. Tällaiset suhteet edustivat eräänlaista henkistä valmistau-
tumista. Oli kuitenkin täysin selvää, ettei todella merkittävä suhde 
ole luonteeltaan biologinen tai sosiaalinen, vaan perustuu Jumalan 
pyhään palvelussuhteeseen. 

”Ketkä ovat minun äitini ja veljiäni? –– He, jotka tekevät Jumalan 
tahdon, ovat minun veljeni, sisareni ja äitini.” (Mark. 3:33, 35)

Andreaan ensimmäinen teko hänen tunnistettuaan Jeesuksen Kris-
tukseksi oli veli Simonin etsiminen ja asian kertominen hänelle. Simon 
näyttää olleen ainoa, joka ei havainnut ainoastaan Jeesus Kristuksen 
suuruutta, vaan myös oman valtavan etäisyytensä tästä suuruudesta. 
Luukkaan 5:1–11 mukaan Simon järkyttyi niin perusteellisesti omasta 
kyvyttömyydestään vaatimusten täyttämisessä, että hän julisti: ”Mene 
pois, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen.” Tämä oman mitättö-
myyden toteaminen ja tunnustaminen johtaa siihen, että Jeesus Kris-
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tus ei ainoastaan vakuutu tämän kelpoisuudesta opetuslapseuteen, 
vaan antaa hänelle lisäksi uuden nimen. 

Monissa muinaisissa perinteissä (raamatulliset mukaan lukien) uu-
den nimen antaminen on merkki olemuksen tason ja Jumala–suh-
teen muutoksesta. Näissä perinteissä nimi ei ole vain ihmisen pinnal-
liseen olemukseen liitetty leima, vaan se kuvaa persoonan todellista 
olemusta ja voimaa. Uusi nimi annettiin radikaalin olemuksellisen 
ja voimiin liittyvän muutoksen yhteydessä: Abramista tuli Abraham 
Jumalan suorittaman kokeen jälkeen. Jaakobista tuli Israel hänen 
painittuaan tasaväkisesti Jumalan enkelin kanssa. Saulista tulee Paa-
vali hänen sokeuduttuaan Kristuksen näkemisestä. Kristus nimittää 
paimenta merkitsevän Simonin Pietariksi eli Kallio–mieheksi! Oman 
mitättömyyden vankalle perustalle voidaan synnyttää laadullisesti ai-
van uusi olemus.

Filippuksen kutsuminen opetuslapseksi edustaa hyvin mestarin ja 
opettajan molemminpuolista tunnistusta. Filippus ei välitä mitään 
omasta mukavuudestaan, perheestä tai ystävyyssuhteistaan. Hän hyl-
kää kaikki ja seuraa Jeesusta, joka on ilmennyt hänen sisäisessä nä-
kemyksessään kutsuna pyrkiä tämän perinteen todellisen tavoitteen 
saavuttamiseen. Filippus oli kurinalaistanut itsensä hyvin lain ja pro-
feettojen opetusten nojalla ja oli nyt valmis laittamaan kaiken likoon 
Pyhän Hengen tähden. 

Mestari ja oppilas eivät epäröi hetkeäkään. Pyhä yhteys syntyy välit-
tömästi, ja opetus alkaa, kummankin tiedostaessa toistensa tarpeet. 
Ilman Kristuksen seuraa, tai osallistumatta hänen toimiinsa, oppi-
laiden elämällä ei olisi mitään merkitystä. Kristuksellakaan ei olisi 
tarkoitusta ilman opetettaviksi ja muutettaviksi kelvollisia oppilaita. 
Krishna tarvitsi Arjunaa yhtä paljon kuin Arjuna häntä, koska he yh-
dessä suorittivat jumalallista työtä. Ilman Jumalaa sitä ei voida tehdä, 
eikä ilman inhimillisiä olentoja mikään tule tehdyksi.

Natanael ei ole aivan yhtä vapaa sosiaalisista luokista ja asemasta. 
Hän kuvittelee vielä, että yhteiskunnallinen asema on välttämätön to-
delliselle opettajalle, joten hänen on vaikea uskoa, että Nasaretin kal-
taisesta mitättömästä kaupungista voisi nousta jotakin merkittävää. 
Filippus vetoaa Natanaelin kaiken pinnallisen kudoksen ja odotusten 
alla olevaan suoraan ja ehdollistumattomaan havaintoon, jonka puh-
taaseen ja viattomaan puoleen Kristuksen sanat kohdistuvat. Tästä 
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sosiaalisista sidoksista vapautuneesta näkökulmasta käsin Natanael 
oivaltaa olevansa Jumalan Pojan läheisyydessä. Hän näyttää olevan 
melko järkyttynyt havainnostaan, joka ylittää hänen käsityskykynsä. 
Kristus kehottaa häntä pysymään tasapainossa ja antamaan arvoa 
kokemilleen sisäisille näkemyksille, joiden oli myöhemmin määrä sy-
ventyä ja laajentua. Hallitsematon into on yhtä paha este henkiselle 
kehitykselle kuin hallitsemattomat ajatukset.

Jeesus Kristus kertoo sitten opetuslapsilleen tehtävästään Jaakobin 
tikapuut–vertauksen avulla. Hän osoittaa olevansa tässä ihmisen po-
jan kehossa taivaan ja maan välinen yhdysside. Samalla hän valmis-
taa oppilaitaankin tulemaan välittäjiksi oman olemuksensa kautta. 

Jeesus ei ole innostunut ehdotuksista pyrkiä Israelin kuninkaaksi. 
Hän väittää olevansa sekä Ihmisen että Jumalan Poika. Hän oli synty-
nyt juuri näiden kahden olemuksen yhdentymistä varten, että enkel-
ten kantamat korkeat voimat ja energiat voisivat laskeutua ja uudis-
taa maailman. Samalla myös alhaalta tulevat energiat voivat suorittaa 
omaa tehtäväänsä kosmoksen ylläpidossa. 

Marian evankeliumin mukaan Jeesus tervehti heitä kaikkia sanoen: 
”Rauha teidän kanssanne. Ottakaa vastaan minun rauhani, ja älkää 
salliko kenenkään johtaa teitä harhaan sanoen, ‘täällä’ tai ‘tuolla!’ Sil-
lä Ihmisen Poika on teissä. Seuratkaa häntä! He jotka häntä seuraa-
vat, tulevat hänet myös löytämään.” (Marian ev. 1:8)

Perinteisen kirjallisuuden mukaan todelliset henkiset harjoitukset 
koetaan kohoamisina ja laskuina kehon selkärankaa pitkin. Tämä ta-
pahtuu mikrokosmoksen ja makrokosmoksen läheisessä vuorovaiku-
tuksessa ja muodostaa sen perustan, jossa kosmoksen kaikilla energi-
oilla on omat tehtävänsä. 

Jeesus muistuttaa Natanaelia siitä, että kun korkeampien energioiden 
liikkeen oikea rytmi on hänessä saavutettu, niin hän huomaa, ettei 
Kristuksen okkulttisen selvänäköisyyden voiman olisi tarvinnut häm-
mästyttää häntä niin paljon – se kun on vähäpätöinen asia verrattuna 
Ihmisen Pojan suunnattomiin ja kuvaamattomiin mahdollisuuksiin.

Jumalan Poika opastaa ja kutsuu ihmisen poikaa muuttumaan Ih-
misen Pojaksi toteuttamalla kaksinkertaisen isyyden ja yhdistymällä 
häneen kosmisessa yajña-uhrissa, suorittaen siten loppuun jumalal-



42

lisen työn. Tämä edellyttää energioiden vaihtumista (muuntumista) 
eri tasojen välillä. 

”Tämän yajñan kautta sinä ravitset jumalia ja sallit jumalien ravita 
sinua. Vastavuoroisuuden kautta sinä saavutat korkeimman hyvän.” 
(Bh. G. 3:11)

TRANSFORMAATIO: 
VEDEN MUUTTUMINEN VIINIKSI

Ja kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa, ja Jee-
suksen äiti oli siellä. Ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsen-
sa olivat kutsutut häihin. Ja kun viini loppui, sanoi Jeesuk-
sen äiti hänelle: ”Heillä ei ole viiniä.” Jeesus sanoi hänelle: 
”Mitä sinä tahdot minusta, vaimo? Minun aikani ei ole vielä 
tullut.” Hänen äitinsä sanoi palvelijoille: ”Mitä hän teille sa-
noo, se tehkää.” Niin oli siinä juutalaisten puhdistamistavan 
mukaan kuusi kivistä vesiastiaa, kukin kahden tai kolmen 
mitan vetoinen. Jeesus sanoi heille: ”Täyttäkää astiat vedel-
lä.” Ja he täyttivät ne reunoja myöten. Ja hän sanoi heille: 
”Ammentakaa nyt ja viekää edeskäyvälle.” Ja he veivät. Mut-
ta kun edeskäypä maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi, 
eikä tiennyt, mistä se oli tullut – mutta palvelijat, jotka ve-
den olivat ammentaneet, tiesivät sen – kutsui edeskäypä yl-
jän ja sanoi hänelle: ”Jokainen panee ensin esille hyvän vii-
nin ja sitten, kun juopuvat, huonomman. Sinä olet säästänyt 
hyvän viinin tähän asti.” Tämän ensimmäisen tunnustekon-
sa Jeesus teki Galilean Kaanassa ja ilmoitti kirkkautensa; ja 
hänen opetuslapsensa uskoivat häneen (2:1–11).

On mielenkiintoista huomata, että tämä evankeliumi alkaa kertomuk-
sella Pyhän Hengen laskeutumisesta Jeesuksen päälle eikä hänen 
luonnollisesta syntymästään. Evankeliumin kirjoittaja on kiinnos-
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tunut lähinnä Kristuksen henkisen syntymän jälkeisistä opetuksista 
eikä välitä mitään hänen fyysiseen syntymäänsä liittyvistä tapahtu-
mista. Tässä luodaan inkarnoituneen (ruumistuneen) Sanan kautta 
uutta järjestystä, joka on rinnakkainen 1. Mooseksen kirjassa kuvatun 
alkuperäisen luomisen kanssa. 

Tähän mennessä opetuslapset ovat aistineet Jeesus Kristuksen hen-
kisen suuruuden, mutta he eivät ole tietoisia sen vaikutuksista. Kol-
mantena päivänä uuden syntymänsä jälkeen, jota hänen Pyhän Hen-
gen voitelunsa kuvaa, Jeesus on valmis opettamaan opetuslapsilleen 
niiden voimien ilmentämistä, joiden käyttöön hän oli uuden synty-
mänsä myötä saanut valtuudet. On tärkeätä huomata evankeliumin 
lopun vihjaus siihen, että tämä merkki ja todistus oli tarkoitettu eri-
tyisesti opetuslapsille eikä muille häihin osallistuville. 

Tämä on se kohta, jossa Jeesuksen maallinen ja hengellinen olemus 
erottautuivat toisistaan. Siitä lähtien kaikki hänen toimintonsa kes-
kittyvät Hengen palvelukseen. Tilanteessa ovat mukana hänen maal-
linen Maria-äitinsä (jonka nimeä ei muissa kohdissa mainita) ja tai-
vaallinen äiti eli Pyhä Henki (jonka heprealainen nimi, Shekhinah, 
on feminiininen). Marialla on omat huolenaiheensa, Pyhällä Hengellä 
omansa, jotka eivät ole vastakkaisia tai yhteen sovittamattomia – ai-
noastaan eri laatuisia: ”Sinun huolesi, äiti, eivät ole minun huoliani.” 
Maria kuitenkin tunnistaa korkeampien voimien toimivan Jeesuksen 
kautta ja alistuu siihen, jääden sitten nöyränä palvelijana odottamaan 
hänen aloitteitaan ja opastustaan.

Jeesus Kristus epäröi hieman sitä, oliko aika opetuslasten kannalta 
kypsä siihen, että he näkisivät ja ymmärtäisivät epätavallisten voimi-
en ilmentymistä ilman järkyttymistä tai luonnollisen mielen kaikkea 
outoa kohtaan tuntemaa liiallista epäilyä ja kriittisyyttä. Todellinen 
mestari käyttää kaikki tilaisuudet opetukseen, mikäli oppilaat voivat 
niistä hyötyä. Juuri tällä kertaa opetuslapset ja Maria ymmärsivät ok-
kulttisten ilmiöiden ja voimien toiminnan oikein. 

Evankeliumin kielessä ymmärryksestä käytetään sanaa usko. Muiden 
muassa palvelijat ja Jeesuksen kaksi veljeä eivät havainneet ihmettä. 
Muussa tapauksessa he olisivat todennäköisesti reagoineet Jeesuksen 
voimien ilmennykseen pinnallisen ja tunteenomaisen uskon muodos-
sa. On myös mahdollista, että jotkut synoptisten evankeliumien sisäl-
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töön vaikuttaneet oppilaat eivät olleet tietoisia tästä ihmeestä, koska 
muut evankeliumit eivät kerro siitä mitään.

Tässä evankeliumissa löytyy usein pyrkimys tulkita asiaa eri tasoilta. 
Voisimme siten perustellusti tarkastella koko kertomusta symbolises-
ti: veden muuttaminen viiniksi kuvaa olemuksen muutosta veden eli 
Johannes Kastajan tasolta Hengen tasolle – Jeesus Kristuksen ope-
tuslapseuteen. Tämän vihkimyksen jälkeen myös opetuslapset olisi-
vat Hengen synnyttämiä ja uskoivat häneen – mikä tarkoittaa sitä, 
että he ymmärtävät ja seuraavat häntä valmistautuakseen kokonais-
valtaisesti osallistumaan hänen työhönsä.

TEMPPELI, RUUMIS JA HENKI

Sen jälkeen hän meni alas Kapernaumiin, hän ja hänen äi-
tinsä ja veljensä ja opetuslapsensa; ja siellä he eivät viipy-
neet monta päivää. Ja juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, ja 
Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Niin hän tapasi pyhäkössä 
ne, jotka myivät härkiä ja lampaita ja kyyhkysiä, ja rahan-
vaihtajat istumassa. Ja hän teki nuorista ruoskan ja ajoi 
ulos pyhäköstä heidät kaikki lampaineen ja härkineen ja 
kaasi vaihtajain rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä ku-
moon. Ja hän sanoi kyyhkysten myyjille: ”Viekää pois nämä 
täältä. Älkää tehkö minun Isäni huonetta markkinahuo-
neeksi.” Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kir-
joitettu: ”Kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut.” 
Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle: ”Minkä mer-
kin sinä näytät meille, koska näitä teet?” Jeesus vastasi ja 
sanoi heille: ”Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä 
pystytän sen kolmessa päivässä.” Niin juutalaiset sanoivat: 
”Neljäkymmentä kuusi vuotta on tätä temppeliä rakennettu, 
ja sinäkö pystytät sen kolmessa päivässä?” Mutta hän puhui 
ruumiinsa temppelistä. Kun hän sitten oli noussut kuolleis-
ta, muistivat hänen opetuslapsensa, että hän oli tämän sa-
nonut; ja he uskoivat Raamatun ja sen sanan, jonka Jeesus 
oli sanonut. Mutta kun hän oli Jerusalemissa pääsiäisenä, 
juhlan aikana, uskoivat monet hänen nimeensä, nähdes-
sään hänen tunnustekonsa, jotka hän teki. Mutta Jeesus itse 
ei uskonut itseänsä heille, sen tähden että hän tunsi kaikki 
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eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tie-
si itse, mitä ihmisessä on (2:12–25). 

On täysin selvää, ettei kertomuksen puhdistus koskenut ainoastaan 
ulkonaista temppeliä. Evankeliumit korostavat jatkuvasti, että ope-
tuslasten ja muiden Jeesuksen lähellä olevien oli vaikeata ymmärtää, 
mitä hän yritti viestittää. Tämä ei ole mikään ihme, sillä Kristuksen 
taso on paljon korkeampi kuin muiden. Tekstit toistavat usein, että 
joukkoihin ei voi luottaa, koska niitä on erilaisten voimien esittelyn 
kautta helppo johdattaa millaisiin harhoihin tahansa. 

Jeesus Kristusta ei ole helppo ottaa vastaan ja olla hänelle uskollinen. 
Siinä suhteessa hän tuntee ihmisluonnon liiankin hyvin. Hän työs-
kentelee ja odottaa kärsivällisesti opetuslastensa hidasta kypsymistä 
siihen, että heissä voidaan saada aikaan periaatteellinen muutos. Sitä 
ennen he eivät ole riittävän valmiita ymmärtämään häntä täysin. Vas-
ta kun totuuden Henki saapuu heihin Jeesuksen kuoleman jälkeen, 
he oivalsivat, etteivät pyhät kirjoitukset tai Kristus olleet puhuneet 
temppelistä sen tavallisessa merkityksessä. Opettaja lähtee tutusta 
asiasta ja antaa sille sisäisen lisämerkityksen, joka liittyy korkeam-
piin todellisuuksiin. Ne ovat salatut joukoilta, joilla on korvat, mutta 
jotka eivät kuule.

Temppelillä on tässä ainakin kolme eritasoista merkitystä. Ensim-
mäinen on Jerusalemin ulkonainen, kivestä ja puusta rakennettu 
temppeli, joka toimii ihmisten kokoontumisen ja palvonnan tilana. 
Esitettyjen kysymysten perusteella ihmisjoukot ymmärtävät ainoas-
taan tällaista. Sillä tasolla suoritetaan eläinuhreja ja tehdään kauppo-
ja sekä toisten ihmisten, että myös Jumalan kanssa. Tasoon kuuluu 
voittamisia ja tappioita, haluamista ja pelkoja sekä palkkioita ja ran-
gaistuksia. Maallinen taso on sopiva nimitys näille puitteille. 

Maalliseen temppeliin liittyy hyvin pitkään kestäneitä tapoja ja ko-
koontumisia, joita ei voida kovin helposti muuttaa. Millaiset valtuudet 
Jeesuksella oli perinteiden muuttamiseen? Hän ei tietenkään puhu 
samaa kieltä kuin ne, vaikka tilanne ulkonaisesti vaikuttaisi siltä. Hän 
keskittyy aivan muihin asioihin, joista hän myöhemmin, ymmärryk-
sen tasoerojen yhteydessä, lausuu: ”Minun valtakuntani ei ole tästä 
maailmasta.” (Joh. 18:36) Temppelin alueen pitää tietenkin olla puh-
das ja puhdistettu, ja Jeesus on saattanut opetuslapsineen suorittaa 
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siinä oman osansa, mutta Kristus oli kiinnostunut aivan toisenlaisen 
valtakunnan kasteesta.

Korkeamman ymmärryksen tason näkökulmasta ruumis tarkoittaa 
Hengen temppeliä. Kaikissa maallisissa toimissa tarvitaan kehoa ja 
siihen luettavaa mieltä. Sitä tarvitsee myös Sana. Aistiva, psyykkinen 
organismi on väline, jonka kautta Henki voi toimia. Oikea järjestys 
olisi kuitenkin se, että keho ja mieli tottelevat Henkeä, mikä edellyttää 
alempaan maailmaan suuntautuvien sidosten uhraamista ylemmälle. 
Vasta se voi tuottaa pyhityksen. Uhraus (engl. sacrifice) on johdettu 
latinan sanoista sacer ja facere, jotka tarkoittavat pyhäksi tekemistä. 
Härät, lampaat ja kyyhkyset uhrattiin temppelissä sisäisen uhrin si-
jaisuhrina. 

Jumalan Karitsa ei ole kiinnostunut ulkonaisen lampaan uhraamises-
ta, vaan itsensä antamisesta uhriksi. Kristusta kiinnostaa opetuslap-
sen oman kehon ja mielen puhdistaminen niin, että tästä voisi tulla 
sovelias väline Pyhälle Hengelle. Jeesus Kristuksen jokainen toimi on 
tarkoitettu opetuslasten oppimista varten. Tässä tapauksessa tavoit-
teena on temppelissä harjoitetun ulkoisen uhrikäytännön sisäistämi-
nen. 

Muinaisimman Upanishadin kaikkein vanhimmat jakeet ovat Briha-
daranyaka Upanishad (I. 1:1–2). Niissä liitetään eläimen (hevosen) 
uhraus tähän maailmaan ja lisäksi omaan sisäiseen maallisuuteen. 
”Hän tahtoi, olkoon tämä ruumiini sovelias uhriksi, jonka välityksellä 
saavutan itseni.” (Br. U. I.2:7) Tämä on totta myös tämän evanke-
liumin suhteen: uhrilammas kuvaa sitä sidosta, jolla me olemme kiin-
ni maailmassa. Vasta siitä vapautuminen on todellinen uhri. 

Me voimme vaatia itsellemme todellista itseämme vasta sen jälkeen, 
kun olemme vapautuneet maallisesta itsestämme. Maallinen itsem-
me on kauppias, joka yrittää käydä kauppaa Jumalan kanssa. Se voi 
jopa suostua tekemään Jumalan tahdon, mikäli siitä on sille tässä tai 
tulevassa maailmassa jotakin hyötyä. Jopa jotkut Jeesuksen oppilaat 
olivat kiinnostuneita taivaallisista palkkioista ja erityisesti heille it-
selleen sinne varatuista paikoista. Niin kauan kuin sisäinen kaupan-
käynti jatkuu, ei ihminen todellisuudessa rakasta Jumalaa eikä kykene 
epäitsekkäästi palvelemaan Häntä. Tilanne kokonaisuutena muistutti 
opetuslapsia Psalmin 69 joistakin sanoista: ”Sillä kiivaus sinun huo-
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neesi puolesta on minut kuluttanut.” On tarpeen ottaa esiin joitakin 
otteita tästä pitkästä Psalmista:

”Pelasta minut, Jumala, sillä vedet käyvät minun sieluuni asti. Minä 
olen vajonnut syvään, pohjattomaan liejuun, olen joutunut vetten sy-
vyyksiin, ja virta tulvii minun ylitseni. Minä olen väsynyt huutamises-
ta, minun kurkkuni kuivettuu, minun silmäni ovat rauenneet odotta-
essani Jumalaani. 

Sillä sinun tähtesi minä kärsin herjausta, pilkka peittää minun kas-
voni. Veljilleni minä olen tullut vieraaksi, olen tullut oudoksi äitini 
lapsille. Sillä kiivaus sinun huoneesi puolesta on minut kuluttanut, 
ja niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun. 
Minä, minun sieluni itki ja paastosi, mutta siitä koitui minulle vain 
herjausta. Minä pukeuduin säkkipukuun, mutta tulin sananparreksi 
heidän suussaan. 

Porteissa istujat minusta jaarittelevat, ja väkijuomain juojat minusta 
laulavat. Mutta minä rukoilen sinua, Herra, otollisella ajalla, sinua, 
Jumala, sinun suuren laupeutesi turvin. Vastaa minulle pelastavan 
uskollisuutesi tähden. Päästä minut loasta, etten siihen vajoa, auta, 
että pääsen vihollisistani ja syvistä vesistä. Älä anna vetten vuon mi-
nua upottaa, syvyyden minua niellä ja kuilun sulkea suutaan minun 
ylitseni. Vastaa minulle, Herra, sillä sinun armosi on hyvä, käänny 
minun puoleeni suuressa laupeudessasi. Älä peitä kasvojasi palveli-
jaltasi, sillä minä olen ahdistuksessa; joudu, vastaa minulle. Lähesty 
minun sieluani ja lunasta se, vapahda minut vihollisteni tähden. Sinä 
tiedät minun häväistykseni, minun häpeäni ja pilkkani, sinun edes-
säsi ovat julki kaikki minun ahdistajani. Häväistys on särkenyt mi-
nun sydämeni, minä olen käynyt heikoksi; minä odotin sääliä, mutta 
en saanut, ja lohduttajia, mutta en löytänyt. Koiruohoa he antoivat 
minun syödäkseni ja juottivat minulle janooni hapanviiniä. Tulkoon 
heidän pöytänsä heille paulaksi, ansaksi noille suruttomille. Soetkoot 
heidän silmänsä, niin etteivät näe, ja saata heidän lanteensa alati hor-
jumaan. Vuodata vihastuksesi heidän päällensä, ja yllättäköön heidät 
sinun vihasi hehku. Joutukoon heidän leiripaikkansa autioksi, älköön 
heidän majoissansa asukasta olko. Sillä he vainoavat sitä, jota sinä 
olet lyönyt, he juttelevat niiden tuskista, joita sinä olet haavoittanut. 
Lisää heille rikosta rikoksen päälle, ja sinun vanhurskauteesi he äl-
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kööt pääskö. Pyyhittäköön heidät pois elämän kirjasta, älköönkä hei-
tä kirjoitettako vanhurskasten lukuun. 

Mutta minä olen kurja ja vaivattu, suojatkoon minua sinun apusi, Ju-
mala, niin minä veisuulla kiitän Jumalan nimeä ja ylistän häntä kii-
tosvirsillä. Se on Herralle otollisempi kuin härkä, kuin mulli, sarvipää 
ja sorkkajalka. Nöyrät näkevät sen ja riemuitsevat; elpyköön teidän 
sydämenne, teidän, jotka etsitte Jumalaa. Sillä Herra kuulee köyhiä 
eikä halveksi vankejansa. Kiittäkööt häntä taivaat ja maa, meret ja 
kaikki, mitä niissä liikkuu. Sillä Jumala on pelastava Siionin ja ra-
kentava Juudan kaupungit, niin että he asettuvat niihin ja omistavat 
ne. Hänen palvelijainsa jälkeläiset saavat sen perinnökseen, ja ne, jot-
ka hänen nimeänsä rakastavat, saavat asua siinä.” (Ps. 69:1–4, 8–12, 
30–34)

Tämän myötä voimme saada opetuslapseuteen liittyvän silmäyksen 
siitä sisäisestä kamppailusta, joka jatkuu saman henkilön luonnolli-
sen ja henkisen itsen välillä ja tulee Jumalaa etsivän ihmisen koetta-
vaksi sielun pimeän yön suunnattomassa autiudessa. 

Opetuslapsille opetetaan ja näytetään niitä monia kieltäymyksiä ja hä-
peää, jotka heidän täytyy kestää, mikäli he pyrkivät puhdistamaan ke-
honsa ja mielensä kaikista epäpuhtauksista niin, että he voisivat katu-
matta ja kauppaa käymättä palvella Jumalaa. Kokelas joutuu melkein 
täysin hylätyksi epätoivon ja pelon syövereihin ja on hukkumaisillaan 
omaan suruunsa, kunnes hän kykenee täydellisesti nöyrtymään ja an-
tautumaan Jumalalle. Ihminen on oikein järjestynyt silloin, kun luon-
nollinen itse on täysin kuuliainen henkiselle. Silloin hän tietää, että 
ruumiillisen temppelin hajottamisen jälkeen oikea ja todellinen itse 
nousee jälleen ikuiseen elämään.

Kuolemasta nouseva ei kuitenkaan ole fyysinen ruumis. Meidän täy-
tyy siten etsiä temppelille vielä ylevämpää merkitystä. Pyhä Paavali 
kirjoittaa:

”Mutta joku ehkä kysyy: ”Millä tavoin kuolleet heräjävät, ja 
millaisessa ruumiissa he tulevat?” Sinä mieletön, se, minkä 
kylvät, ei virkoa eloon, ellei se ensin kuole! Ja kun kylvät, 
et kylvä sitä vartta, joka on nouseva, vaan paljaan jyvän, ni-
sun jyvän tai muun minkä tahansa. Mutta Jumala antaa sil-
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le varren, sellaisen kuin tahtoo, ja kullekin siemenelle sen 
oman varren. Ei kaikki liha ole samaa lihaa, vaan toista on 
ihmisten, toista taas karjan liha, toista on lintujen liha, tois-
ta kalojen. Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita; 
mutta toinen on taivaallisten kirkkaus, toinen taas maallis-
ten. Toinen on auringon kirkkaus ja toinen kuun kirkkaus ja 
toinen tähtien kirkkaus, ja toinen tähti voittaa toisen kirk-
kaudessa. Niin on myös kuolleitten ylösnousemus: kylve-
tään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa.” (1. 
Kor. 15:35–44)

Tämä entistä hienompi temppeli, Upanishadin sivulla 36 kuvaama 
”itse,” saa syntynsä ruumiillisen temppelin sisästä. Juuri tähän to-
delliseen yksilöllisyyteen Jumalakin voi asettua asumaan ja lausua: 
”MINÄ OLEN!”

UUDELLEEN SYNTYMINEN

Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, 
juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja 
sanoi hänelle: ”Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi 
tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tun-
nustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssan-
sa.” Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä 
sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä 
Jumalan valtakuntaa.”

Nikodeemus sanoi hänelle: ”Kuinka voi ihminen vanhana 
syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syn-
tyä?” Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: 
jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisäl-
le Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; 
ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että 
minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. 
Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, 
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mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jo-
kaisen, joka on Hengestä syntynyt.”

Nikodeemus vastasi ja sanoi hänelle: ”Kuinka tämä voi ta-
pahtua?” Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Sinä olet Israelin 
opettaja etkä tätä tiedä! Totisesti, totisesti minä sanon si-
nulle: me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä 
olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustam-
me. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka 
te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? Ei kukaan 
ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli 
alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa. Ja niin kuin Mooses 
ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylen-
nettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaik-
kinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että 
hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen 
uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 

Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitse-
maan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kaut-
tansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mut-
ta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut 
Jumalan ainokaisen Pojan nimeen. Mutta tämä on tuomio, 
että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pi-
meyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat 
pahat. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä 
tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta 
joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa 
tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt.” (3:1–21) 

Nikodeemus on hyvässä ja yhteisönsä arvostamassa asemassa ole-
va, tärkeä mies. Kreikan sana Nicodemus tarkoittaa hallitsijaa. Hän 
on myös jossakin määrin hereillä todellisten tarpeidensa ja vaikeuk-
siensa suhteen. Nikodeemus aistii, että Jeesus Kristus on Jumalan 
lähettämä opettaja ja tahtoo seurata tätä. Hallitsevan uskonnollisen 
neuvoston, Sanhedrinin, jäsenenä hän on ymmärrettävästi pidätty-
väinen. Tuollaiset neuvostot ovat kautta historian olleet uskonnol-
lisista toiminnoistaan huolimatta enemmän huolissaan maallisista 
kuin hengellisistä asioista. 

Maailma on tekemisissä palkkioiden ja rangaistusten kanssa, ovat 
palkkiot sitten luonteeltaan kirkollisia tai taivaallisia. Henki on sitä 
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vastoin tekemisissä vapauden kanssa – erityisesti sellaisen, joka va-
pauttaa palkkion tarpeesta ja rangaistuksen pelosta. 

Totuus tai vapautumiseen johtava opetus eivät tule tavanomaisin kei-
noin vastaanotettavissa muodoissa. Nikodeemus tiedostaa selkeästi 
oman sisäisen ja ulkoisen ongelmansa: hän saapuu pimeyden turvin 
yöllä välttääkseen muiden arvohenkilöiden huomion. Hän kuitenkin 
haluaa etsiä opastusta ja valoa kaikista mahdollisista lähteistä. Niko-
deemus ei opetuslasten tapaan ole valmis panemaan alttiiksi kaikkea 
omaamaansa yhden tarvitsemansa asian vuoksi, jota osa hänen ole-
mustaan kaipaa.

Jeesus Kristus kertoo Nikodeemukselle, että hänen pitäisi ihmeiden 
sijaan nähdä Jumalan valtakunta. Hän ei kuitenkaan kykene siihen 
ellei hänessä synny täysin uusi olemus sekä veden että Hengen, Jo-
hannes Kastajan ja Jeesus Kristuksen tasojen synnyttämänä. 

Edellisen luvun mukaan nämä tasot vastaavat intialaisia buddhia ja 
Atmania. Nikodeemus ihmettelee: onko uusi syntymä tavanomaisen 
kaltainen, kohdusta tapahtuva? Olisiko sellainen hänelle yhä mah-
dollista, vai onko hän liian vanha seikkailemaan täysin tuntematto-
massa maassa? Hänelle ja myös meille kerrotaan, että uusi syntymä 
on vanhan kaltainen, mutta myös eroaa siitä. Se on vanhan kaltainen 
siinä, että syntyvä olemus on täysin uusi, oma ja lopullinen, joskin 
luonteeltaan paljon entistä hienompi ruumis. Ero on siinä, että tämä 
uusi saa alkunsa aivan eri vanhemmista ja syntyy eri tapaan: alku ei 
ole sukupuolten välisessä vuorovaikutuksessa, eikä syntymä tapahdu 
fyysisestä kohdusta. Sikiäminen tapahtuu Pyhän Hengen siemenen 
vastaanottamisena sydämen kohdussa. Itse syntymä on sisäinen, 
henkinen ja puhtaasti neitseellinen tapahtuma.

Aikuisessa ihmisessä on kaksi olemusta: toinen on peräisin lihasta, 
toinen Hengestä. Ensimmäinen puoli on helposti nähtävissä, toinen 
on hienompi ja vaikeammin havaittava aineellisin silmin, jotka eivät 
näe edes tuulta, saati sitten henkeä. Kreikankieli käyttää sekä tuules-
ta että hengestä ilmausta pneuma, joka tarkoittaa myös hengitystä. 
Hengitys näyttelee tärkeää osaa erityisesti joogan tapaisissa henkisis-
sä harjoituksissa, joissa pyritään yhdistämään lihallinen ja henkinen 
maailman toisiinsa. Silloin kun maallinen hengitys on harjoitusten 
kautta saatu yhdistettyä Hengen hengitykseen, on maallinen lammas 
muuttunut Kristuksen joogan avulla Jumalan Karitsaksi.
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On hyödyllistä huomioida Jeesuksen korostama tarve puhdistautu-
miseen ja vihkimykseen veden tasolla. Ensimmäisen luvun (19–28) 
kommenttien yhteydessä mainittiin, että veden taso kuvaa buddhia 
eli yhdentynyttä, kokonaisvaltaista mieltä (korkeampaa järkeä). Bha-
gavad Gitassa Krishna neuvoo Arjunaa etsimään turvaa buddhista: 
”Minä annan buddhi-joogan niille, jotka ovat jatkuvassa yhteydessä 
ja palvelevat minua rakkaudessa, että he voisivat tulla minun lähel-
leni.” (2:49, 10:10) Ellemme ole yhdentyneitä ja harmoniassa luon-
nollisen itsemme kanssa, meidän energiamme ovat hajallaan, ja me 
emme kykene ottamaan vastaan ja kestämään Hengen (Atmanin) las-
keutumista.

Nikodeemukselle tämä kysymys koskee olemassaoloa yleensä: miten 
henkinen syntymä voisi tapahtua hänessä? Nikodeemus on sekä yl-
häisöön kuuluva että myös oppinut mies ja kansansa opettaja. Jee-
sus väittää tämän kuitenkin olevan kykenemätön ymmärtämään ja 
seuraamaan häntä, koska Jeesus puhui liian korkealta tasolta, jolle 
Nikodeemuksen kirjallinen ja ammatillinen valmistautuminen eivät 
yltäneet. Hän ei ymmärtänyt Jeesuksen näkökannalta suhteellisen 
helppojakaan asioita – miten hänelle olisi voitu näyttää korkeita, tai-
vaallisia todellisuuksia?

Nikodeemus ei ollut hankkinut taivaaseen pääsemiseen vaadittavaa 
henkistä ruumista. Hän ei ollut syntynyt taivaassa olevan Hengen 
kautta. Hän oli syntynyt ihmisen pojaksi eikä häntä siten voitu korot-
taa ikuiseen elämään – kuten Jeesus ja myöhemmin jotkut hänen lä-
himmistä opetuslapsistaan ylennettiin. Nikodeemus saattoi tosin jat-
kaa kunniallista uskonnollista ja sosiaalista toimintaansa yhteisönsä 
puitteissa, auttaen tiedoillaan jopa Kristusta, mutta hänestä ei tullut 
Kristuksen varsinaista opetuslasta. Hän kyllä ymmärsi oman tilansa 
ja rajoituksensa ja lähti pois Kristuksen siunaamana ystävänä, vaan ei 
vihittynä ”harvojen ja valittujen yhteyteen.” 

Puhdasoppisen sosiaalisen yhteisön keskuudessa, johon kukaan Kris-
tuksen lähimmistä ei kuulunut, Nikodeemus joutui myöhemmin pil-
kan kohteeksi puolustaessaan Kristuksen oikeuksia tulla kuuluksi 
ennen tuomitsemistaan. Nikodeemus ja Sanhedrinin toinen jäsen ja 
Jeesuksen salainen ihailija, Joosef Arimatealainen, auttoivat hänen 
hautaamisessaan (Joh. 7:50, 19:39).
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Vaikka Jumala onkin niin kaukana maailman yläpuolella, lähettää 
Hän rakkaudestaan luomakuntaa kohtaan apostoleja auttamaan nii-
tä, jotka janoavat totuutta ja oikeudenmukaisuutta eivätkä halua ka-
dota maalliseen erämaahan. 

”Aina kun dharma (järjestys, oikeamielisyys) on katoamassa ja ad-
harma saamassa valtaa, minä itse ilmestyn maailmaan. Minä astun 
olennollisuuteen kaikkina aikoina suojelemaan pyhiä, hävittämään 
pahantekijöitä ja vahvistamaan dharmaa ”(Bh. G. 4:7–8). 

Taivaasta alas johtavat ikuiset tikapuut, joita pitkin nousemaan ky-
kenevät voivat ylentyä. Jeesus Kristus on Jumalan apostoli, joka vuo-
rostaan valmistelee apostoleja muiden opettajiksi jatkuvana ketjuna. 
Jumalan Poika ei ole täällä tuomitsemassa tai rankaisemassa maail-
maa, vaan auttamassa niitä, jotka etsivät valoa. 

Ihmisjoukot tuomitsevat itsensä siinä, että he suuntautuvat luonnos-
taan pimeyteen eivätkä ota vastaan henkistä valoa. Me voimme koho-
ta sitä enemmän valoa kohden, mitä paremmin kykenemme taistele-
maan alaspäin vetäviä virikkeitä vastaan. Suurin vastuksemme syntyy 
siitä, että me teemme oman tahtomme emmekä Jumalan tahtoa. Tällä 
tavalla me pysymme karkotettuina Jumalasta ja kärsimme omatekoi-
sessa helvetissämme. Theologia Germanicassa todetaan: ”Helvetissä 
palaa ainoastaan oma tahto.” (luku 34) Valoon saapuvat eivät tee mi-
tään itsensä hyväksi tai itsekseen – heidän tekonsa tehdään Jumalaa 
varten ja Jumalassa.

AINOASTAAN MORSIAMELLA 
ON SULHANEN JA TULTA

Sen jälkeen Jeesus meni opetuslapsineen Juudean maa-
seudulle ja oleskeli siellä heidän kanssaan ja kastoi. Mutta 
Johanneskin kastoi Ainonissa lähellä Salimia, koska siellä 
oli paljon vettä; ja ihmiset tulivat ja antoivat kastaa itsensä. 
Sillä Johannesta ei vielä oltu heitetty vankeuteen. Niin Jo-
hanneksen opetuslapset rupesivat väittelemään erään juu-
talaisen kanssa puhdistuksesta. Ja he tulivat Johanneksen 
luo ja sanoivat hänelle: ”Rabbi, se, joka oli sinun kanssasi 
Jordanin tuolla puolella ja josta sinä olet todistanut, katso, 
hän kastaa, ja kaikki menevät hänen tykönsä.” Johannes 
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vastasi ja sanoi: ”Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle 
anneta taivaasta. Te olette itse minun todistajani, että minä 
sanoin: en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edellän-
sä lähetetty. Jolla on morsian, se on ylkä; mutta yljän ystävä, 
joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänes-
tä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. Hänen tulee 
kasvaa, mutta minun vähetä. 

Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin 
maasta, se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu; hän, 
joka taivaasta tulee, on yli kaikkien. Ja mitä hän on nähnyt 
ja kuullut, sitä hän todistaa; ja hänen todistustansa ei ku-
kaan ota vastaan. Joka ottaa vastaan hänen todistuksen-
sa, se sinetillä vahvistaa, että Jumala on totinen. Sillä hän, 
jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja; sillä ei 
Jumala anna Henkeä mitalla. Isä rakastaa Poikaa ja on an-
tanut kaikki hänen käteensä. Joka uskoo Poikaan, sillä on 
iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se 
ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen pääl-
länsä.” (3:22–36) 

Jeesuksen oli nyt aika syventää jakamiaan opetuksia. Hän poistui 
opetuslapsineen Jerusalemin suuresta kaupungista Juudean erämaa-
han, jossa hän vihkii heidät syvempään ymmärrykseen. Sillä välin 
mieleltään puhdas ja ymmärtäväinen Johannes Kastaja valmistelee 
yhä useampia opetuslapsia ja jakaa heille hänen opetuksiaan budd-
hi-joogasta. Tämä tapahtuu veden tasolla ja siinä tarkoituksessa, että 
jotkut heistä voitaisiin myöhemmin vihkiä Hengen tasolle. Johannes 
opettaa täydellistä harmoniaa itsensä suhteen, oman tilansa ja tarkoi-
tuksensa tunnistamista sekä oikeaa toimintaa. Hän opettaa Ainonissa 
Salimin lähellä, joka nimenä merkitsee rauhan lähdettä, mutta hän ei 
omassa tehtävässä kilpaile ylivertaisen suojelijansa kanssa, jonka hän 
on kastanut ja vihkinyt. 

Johanneksen ilo Jeesus Kristuksen ihanasta suuruudesta on rakasta-
van isän iloa siitä, kun hän näkee oman lapsensa kasvavan suureksi 
ja ylittävän hänet. Toisaalta se on opettajan iloa siitä, että oppilas on 
ylittänyt opettajansa ymmärryksen. Johannekselle oli täysin selvää, 
että rakkauden juhlassa ainoastaan morsiamella on sulhanen. Kaikki 
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muut ovat avustajia, ystäviä, vanhempia ja sulhasen bestmania, joilla 
myös on osansa hääjuhlassa.

Jumalan työtä ei suoriteta mahtavankaan erityisen persoonan tai me-
netelmän kautta. Ahtaasti ajattelevat näkevät asiat toinen toistaan 
poissulkevina. He eivät tyydy siihen, että ovat oikeilla jäljillä, vaan 
he vaativat kaikkien muiden polkujen mitätöimistä. Johanneksen ja 
muiden opetuslasten välinen keskustelu on myös saattanut olla tä-
män luonteista. Jotkut ovat vaatineet tietoa siitä, kumpi kaste on oi-
kea ja todellinen – Jeesuksen vai Johanneksen suorittama? Me kaikki 
voimme haluta itsellemme suurimman mahdollisen opettajan, mikäli 
emme ota huomioon muutosten evoluutiomaista luonnetta ja omaa 
valmiuttamme korkean vihkimyksen suhteen.

Toisaalta voimme tässä havaita myös opetuslasten Johannekselle 
kohdistaman kysymyksen heidän omasta valmiudestaan tulla Jeesus 
Kristuksen vihkimäksi. Johannes tietenkin siunaa heidän valmis-
tautumisensa ja irtautumisensa omista opetuksistaan. Samalla hän 
muistuttaa heitä siitä, mitä hän on aina sanonut Jeesuksen erityisestä 
luonteesta ja henkisestä yhteydestä Jumalaan.  Johanneksen täytyy 
suorittaa oma osansa pyhässä työssä samoin kuin Jeesuksen.

Tässä evankeliumissa luodaan jyrkkä kontrasti taivaan ja maan, yl-
häältä ja alhaalta tulevan välille. Ne ovat täysin erilaisia tasoja joka 
suhteessa: sanojen, vihkimysten, laadun ja luonteen. Kunkin tason 
sisällä löytyy lisää tasoja. Johannes Kastaja on suurin opettaja kai-
kista naisesta syntyneistä. Hän kuitenkin jää kausaalisuuden (syy- ja 
seuraussuhteiden) valtakuntaan eli tänne alhaalle. 

Vapauden henkinen valtakunta jakautuu sekin tasoihin: kukaan muu 
kuin Poika ei voi tulla suoraan Isän luo, koska Hän on liian korkealla. 
Me voimme yhdistyä Isään ainoastaan Pojan kautta, joka vihkii siihen 
vain harvoja hyvin valmistautuneita. Käytännön maallisella alhaisella 
tasolla siihen soveltuvan opettajan pitää opettaa ja valmistaa meitä, 
niin että meistä voi myöhemmin tulla Kristuksen opetuslapsia. Se on 
samaa kuin häneen uskominen ja tulo Hengen synnyttämäksi.
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Niin kauan kuin emme ole riittävästi valmistautuneita ja järkemme 
suhteen yhdentyneitä, me emme voi edes kuulla Kristusta. Tällöin ky-
symys häneen uskomisesta tai kieltämisestä ei ole olennainen asia. 
He, jotka kykenevät kuulemaan ja näkemään hänet, joutuvat kysy-
mään itseltään, ovatko he riittävän harjaantuneita ja sisäisesti yhden-
tyneitä kyetäkseen elämään todeksi hänen ohjeensa. Jos näin on laita, 
voidaan sanoa heidän uskovan häneen ja olevan hänen opetuslapsi-
aan. Muussa tapauksessa he eivät häneen todella usko. He havaitse-
vat olevansa tottelemattomia, mikä ei johdu heidän halustaan, vaan 
kykenemättömyydestään. Juuri tästä syystä he kärsivät. ”Jos minä en 
olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä; mutta nyt heillä ei 
ole, millä syntiänsä puolustaisivat.” (Joh. 15:22) Heidän omatuntonsa 
soimaa heitä siitä, että he kyllä tietävät, mikä olisi oikein, mutta eivät 
kykene sitä tekemään, koska heissä olevat eri sisäiset olemukset käy-
vät heissä taistelua. He tietävät tavoitteen ja sen, miten kaukana he 
siitä ovat. Kreikan hamartia käännetään tavallisesti synniksi, vaikka 
se kirjaimellisesti tarkoittaa lähinnä harhaan osumista. Paavali tun-
nustaa tuskaisena:

Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä 
olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Sillä minä en 
tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, 
mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Mutta 
jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että 
laki on hyvä. Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka 
minussa asuu. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun 
lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta 
voimaa hyvän toteuttamiseen ei; sillä sitä hyvää, mitä minä 
tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä 
teen. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä 
en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. Niin huo-
maan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, 
että paha riippuu minussa kiinni; sillä sisällisen ihmiseni 
puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenis-
säni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia 
vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun 
jäsenissäni on. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa mi-
nut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle Jeesuksen 
Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis täm-
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möisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla 
synnin lakia (Room. 7:14–25). 

Me muut emme ole edes tietoisia siitä, miten kaukana olemme todel-
lisesta päämäärästä, emme liioin kahden luontomme välisestä taiste-
lusta. Me elämme lohdullisessa tietämättömyydessä emmekä armon 
ja ikuisen elämän ilossa. Alkaessamme herätä havaitsemaan todelli-
sen tilanteemme, joudumme kauhun valtaan peläten Jumalan vihaa. 
Me oivallamme oman puutteellisuutemme aina kun tarkastelemme 
itseämme ylhäältä käsin ja näemme siitä todellisuuteen nojaavan häi-
vähdyksen. Job (25:4) totesi: ”Kuinka siis ihminen voisi olla vanhurs-
kas (oikeamielinen) Jumalan edessä?” 

Maailman mystisessä kirjallisuudessa löytyy hyvin paljon kuvauksia 
siitä tuskasta, jota riittävän lähelle Jumalan rakastavia kasvoja tul-
leet ovat kokeneet jouduttuaan niistä taas erilleen. He kärsivät sie-
lun pimeässä yössä, missä yhteyden tuottama autuus on muuttunut 
autiomaan yksinäisyydeksi. Jumalan läheisyydestä syntyvä rauha ja 
lohtu muuttuvat tässä erossa usein tuomion peloksi. Usein sanotaan 
Psalmin 111:10 tapaan: ”Herran pelko on viisauden alku.” Toisaalta 
voidaan perustellusti todeta, että viisaus on Herran pelon alku.

Meidän ei tule ottaa Poikaa kevyesti: ellemme ole valmistautuneet 
kestämään hänen näkemistään ja tultaan, joudumme palamisen vaa-
raan. Jeesus sanoi: ”Hän joka on lähellä minua, on lähellä tulta, ja 
hän joka on kaukana minusta, on kaukana valtakunnasta (Tuom. ev. 
82). Johanneksen kasteen tuottama valmistus on välttämätöntä, että 
tapahtuisi oikea muutos, metanoia, joka tarkoittaa sananmukaises-
ti radikaalia uudelleen järjestäytymistä, kaiken ympäri kääntymistä. 
Sana tosin käännetään usein pelkäksi katumukseksi. Johannes sanoi: 
”Minä kastan teidät vedellä parannukseen (metanoiaan), mutta se, 
joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään 
minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengel-
lä ja tulella. Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa pui-
matanterensa ja kokoaa nisunsa aittaan, mutta ruumenet hän polttaa 
sammumattomassa tulessa.” (Matt. 3:11–12)

Ellemme ole puhdistautuneita ja oikein valmistautuneita, joudumme 
tuliseen vaaraan. ”Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja 
kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt! Mutta minä olen 
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kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se 
on täytetty (Luuk. 12:49–50)!”

VAROKAA ONTTOJA MIEHIÄ

Kun nyt Herra sai tietää fariseusten kuulleen, että Jeesus 
teki opetuslapsiksi ja kastoi useampia kuin Johannes – vaik-
ka Jeesus ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa – jätti 
hän Juudean ja meni taas Galileaan (4:1–3). 

Kerrotaan että Jeesus Kristus itse ei ollut mikään kastaja. Hän ei 
opettanut tai vihkinyt ketään muita kuin lähimmät opetuslapset, jot-
ka hän oli valinnut. Kastamisen kreikankielinen sana tarkoittaa kär-
simyksiin uppoamista. Kristuksen kaste on hyvin vaativa. Sen kestä-
minen edellyttää kurinalaisuutta ja voimaa, eikä se siten ole monien 
saavutettavissa. 

Monet kuitenkin ovat saaneet häneltä vaikutteita joko hänen ihmeel-
listen voimiensa ilmennysten kautta tai suorasta yhteydestä hänen 
opetuslapsiinsa. Suuret hengen mestarit omaavat luonnollisesti ih-
meellisiä voimia. Tällaiset vaikutteet ovat synnyttäneet huolta laitos-
tuneen kirkon ja sen perimän ylläpitäjissä. Johannes Kastajastakin oli 
riittävästi harmia, kun hän esitti yhdentyneen eli korkeamman järjen 
(buddhin) olevan perinteisen opin saaneiden pappien rationaalisen 
järjen (manaksen tason) sekä joukkojen epäluotettavan aistitasoisen 
järjen yläpuolella.

Johannes on tasoltaan hieman korkeammalla kuin he, joten he voi-
vat ymmärtää hänen sanomaansa, vaikka eivät käytännössä kykene 
häntä seuraamaan. Jeesus Kristus puhuu kuitenkin paljon korkeam-
malta tasolta. Valtaosa heistä ei pysty lainkaan käsittämään hänen sa-
nomaansa.



59

Perinteisten uskonnollisten näkemysten mukaan ihmiset kuuluvat 
olemuksiltaan periaatteessa kolmeen maailmaan eli tasoon: siihen, 
jossa he tosiasiallisesti toimivat, sekä sen ylä- ja alapuoliseen maail-
maan. Kahdesta jälkimmäisestä he voivat jossakin määrin olla tietoi-
sia ja niiden kanssa tekemisissä. Muut tasot ovat joko liian paljon hei-
dän ala- tai yläpuolellaan, joten ihmisillä saattaa olla niistä ainoastaan 
epämääräisiä teoreettisia aavistuksia, tai uskoa pyhien kirjoitusten ja 
eri persoonien omista suorista näkemyksistään antamiin kuvauksiin.

Mikäli ihmisellä ei ole suoraan Kristuksen tasolle vaadittavaa ole-
musta tai herkkyyttä eikä mentaalista kykyä hyväksyä edes tuollaisen 
tason olemassaoloa tai uskoa siitä kertoviin perinteisiin, hänessä ei 
löydy minkäänlaista sijaa koko asialle. Sellainen ihminen ei toden-
näköisesti havaitsisi Henkeä, ja hän pysyisi siten yksinkertaisena ja 
”onttona miehenä.” 

He joiden oletetaan ammattinsa ja jonkin muun syyn takia tietävän 
tällaisista asioista, mutta jotka eivät niitä todellisuudessa ymmärrä, 
tuntevat todella tietävät persoonat helposti uhkiksi itselleen. Tällai-
siin lukeutuvat usein papit tai teologit, jotka tuntevat kyllä pyhien kir-
joitusta sanalliset ilmaukset, mutta eivät välttämättä niiden sisältöä. 
He ovat pääasiassa kiinnostuneita omista valtuuksistaan ja määrälli-
sistä asioista ja vaivaantuvat jokaisesta viitteestä heidän omat näke-
myksensä ylittävien asioiden suuntaan. Nämä ihmiset lyövät takaisin 
kaikella onton miehen raivolla ja kostonhimolla pyrkien tuhoamaan 
kaiken sellaisen, jota he eivät ymmärrä.

Tämä ominaisuus ilmenee myös sisäisessä olemuksessa. Jokaisessa 
meissä on oma ontto miehemme. Ellei mieli ole oikein harjoitettu 
Hengen edellyttämään nöyryyteen ja vakauteen, se haluaa määräl-
listää ja alentaa sellaisen korkean tason, joka uhkaa sen ylivaltaa ja 
kontrollia. Tällainen mieli suuntautuu alituisesti analysointiin ja ole-
tuksiin tai innokkaaseen uskomiseen tai epäilyksiin. Se haluaa julis-
taa, myydä tai tuhota kaiken, joka tulee ylhäältä.

Suuret ihmisjoukot tai aistit eivät ole vaarallisia. Ne eivät ymmärrä 
eivätkä välitä ja ovat lisäksi helposti johdettavissa suuntaan jos toi-
seen. Todella tuhoisa voima ilmenee niiden toimissa, jotka kyllä ym-
märtävät jossakin määrin omien tunteidensa tai ajattelunsa rajoissa. 
Tämä käy ilmi mm. pappissäädyn alituisena vihana Jeesus Kristusta 
kohtaan. Häntä vääristä teoista syyttäville juutalaisille Jeesus lausui: 
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”Minä tiedän, että te olette Aabrahamin jälkeläisiä; mutta te tavoit-
telette minua tappaaksenne, koska minun sanani ei saa tilaa teissä.” 
(Joh. 8:37)

ELÄVÄN VEDEN SISÄINEN LÄHDE
 

Mutta hänen oli kuljettava Samarian kautta. Niin hän tuli 
Sykar nimiseen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä 
maa–aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefil-
le. Ja siellä oli Jaakobin lähde. Kun nyt Jeesus oli matkasta 
väsynyt, istui hän lähteen reunalle. Ja oli noin kuudes hetki. 
Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus 
sanoi hänelle: ”Anna minulle juoda.” Sillä hänen opetuslap-
sensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan. Niin 
Samarian nainen sanoi hänelle: ”Kuinka sinä, joka olet juu-
talainen, pyydät juotavaa minulta, samarialaiselta naisel-
ta?” Sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. 
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jos sinä tietäisit Jumalan 
lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: ‘Anna minulle juo-
da’, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää 
vettä.” 

Nainen sanoi hänelle: ”Herra, eipä sinulla ole ammennus-
astiaa, ja kaivo on syvä; mistä sinulla sitten on se elävä vesi? 
Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka 
antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen 
poikansa ja karjansa?” Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Jo-
kainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo 
sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan 
se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden 
lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään.” Nainen 
sanoi hänelle: ”Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun 
tulisi jano eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamas-
sa.” (4:4–15)

Samarialainen nainen etsii Jumalaa. Hän käy ajoittain noutamas-
sa henkistä ravintoa ja uudistumassa pyhällä vuorella sijaitsevalla 
Jaakobin lähteellä. Intian kaltaisissa vanhoissa maissa sellaisten ky-
listä sopivan matkan päässä sijaitsevien luonnonmuodosteiden lähei-



61

syyteen, kuten lähteet, purot ja luolat on pystytetty pieniä pyhäkköjä. 
Pyhät miehet ja naiset ovat asettuneet asumaan niiden lähettyville 
meditoimaan ja rukoilemaan sekä opettamaan halukkaita. Kyläläiset 
tuovat usein ruokaa ikään kuin uhriksi ja ylläpitääkseen näitä, jotka 
ovat omistautuneet Jumalalle. Joskus joku kyläläisistä tuntee Hengen 
kutsun ja jää heidän keskuuteensa elämään henkisempää elämää. 

Jotkut tällaiset pyhät, todennäköisesti Jaakobin henkistä perimää 
seuraavat persoonat, olivat opettaneet sen lähteen äärellä, josta lä-
heisen kylän asukkaat tapasivat noutaa vetensä. Tämän opettajan on 
täytynyt olla onnekas saatuaan oppilaakseen samarialaisen naisen 
kaltaisen yksinkertaisen persoonan, jonka olemus on ollut todelliselta 
laadultaan henkisesti lahjakas.

Tekstistä voidaan tehdä pari ristiriitaista sivuhuomiota. Toisen mu-
kaan juutalaiset eivät olleet missään tekemisissä samarialaisten kans-
sa. Toisen mukaan Jeesuksen opetuslapset menivät kaupunkiin osta-
maan ruokaa. Olkoon asian historiallinen puoli mitä tahansa, voidaan 
kuitenkin todeta, että koko evankeliumin nojalla Jeesus itse eivätkä 
ketkään hänen opetuslapsistaan olleet kiinnostuneita rotuun, sosiaa-
liseen asemaan ja uskontoryhmiin kuulumisesta.

Syvimmässä mielessä Jeesuksen tie ei ole lahkonomainen. Hän yrit-
tää selvästi saada aikaan keskustelua naisen kanssa pyytäen tätä ker-
tomaan saamastaan opetuksesta. Jeesus käyttää tässä allegoriaa, jos-
sa hän pyytää juotavakseen naisen ammentamaa vettä.

Jeesus Kristus ilmoittaa samarialaiselle naiselle etenevien askelien 
tapaan ottaen huomioon hänen tunnistamis- ja vastaanottamisky-
kynsä. Nainen näkee ensin ainoastaan uloimman kerroksen pitäen 
häntä juutalaisena miehenä, jonka ei tulisi perinteisesti olla missään 
tekemisissä hänen kanssaan. Jeesus pyytää häntä katsomaan hieman 
syvemmäksi, että tämä voisi tunnistaa hänen todellisen luontonsa. 
Silloin nainen kykenisi ottamaan vastaan todellista opetusta, elävää 
vettä, joka johtaa ikuiseen elämään. Samarialainen on jossakin mää-
rin tietoinen ja tulee välittömästi kunnioittavammaksi, mutta hän ih-
mettelee, kuinka tämä mies pääsee lähemmäksi totuutta kuin enkelin 
kanssa painiskellut suuri patriarkka Jaakob:

Mutta yöllä hän nousi –– Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle 
puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päi-
vän koittoon saakka. Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä 
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voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun, niin että Jaakobin 
lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Ja 
mies sanoi: ”Päästä minut, sillä päivä koittaa.” Mutta hän 
vastasi: ”En päästä sinua, ellet siunaa minua.” Ja hän sanoi 
hänelle: ”Mikä sinun nimesi on?” Hän vastasi: ”Jaakob.” 
Silloin hän sanoi: ”Sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, 
vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten 
kanssa ja olet voittanut.” Ja Jaakob kysyi ja sanoi: ”Ilmoita 
nimesi.” Hän vastasi: ”Miksi kysyt minun nimeäni?” Ja hän 
siunasi hänet siinä. Ja Jaakob antoi sille paikalle nimen Pe-
nuel, ”sillä”, sanoi hän, ”minä olen nähnyt Jumalan kasvois-
ta kasvoihin, ja kuitenkin on minun henkeni pelastunut.” (1. 
Moos. 32:23–31) 

Jaakobin ulkoinen ja sisäinen paini mystisen korkeamman voiman 
kanssa johti hänen olemuksensa pysyvään muutokseen. Tätä alle-
viivataan sillä, että Jaakob sai uuden nimen, josta muodostui koko 
hänen heimonsa ja sen asuttaman maan kutsumanimi. Jaakob ei si-
ten ollut mikään mitätön olemus. Hän oli nähnyt Jumalan kasvois-
ta kasvoihin, joten samarialainen etsijä aivan perustellusti ihmetteli 
sitä, voisiko hänen seurassaan ollut mies olla suurempi kuin niiden 
opetusten lähde, joita hän itse oli seurannut. 

Jeesus Kristuksen opetus ei sanan tavanomaisessa merkityksessä no-
jaa pelkästään pyhiin kirjoituksiin tai perinteisiin. Se on alkuperäistä 
siinä, että se on lähtöisin totuuden alkuperästä, siitä Yhdestä, joka on 
syvyys itsessään. Krishnasta voidaan sanoa samaa: ”Minä olen kaik-
kien olentojen ikuinen ydin.” (Bh. G. 7:10)

Mikäli ymmärtäisimme opetuksen, niin me löytäisimme tämän ikui-
sen totuuden lähteen, joka luonnollisesti johtaa ikuiseen elämään. Jos 
me asustaisimme tämän elämää antavan veden lähteellä, emme enää 
tuntisi janoa emmekä tarvetta etsiä sieltä tai täältä. Me emme ym-
märtäisi osittaisesti ja unohtaisi saman tien, jos olisimme toistuvasti 
juoneet totuuden lähteen vettä. Nainen oli innokas saamaan elämää 
antavaa sisäisen lähteen vettä, joka tulee Kristuksen vihkimyksen 
yhteydessä Pyhänä Henkenä. Samarialainen nainen pyysi sitä täysin 
epäröimättä, mutta oliko hän siihen valmis?
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SISÄISEN EHEYTYMISEN TARVE

 Jeesus sanoi hänelle: ”Mene, kutsu miehesi ja tule tänne.” 
Nainen vastasi ja sanoi: ”Ei minulla ole miestä.” Jeesus sa-
noi hänelle: ”Oikein sinä sanoit: ‘Ei minulla ole miestä’, sillä 
viisi miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole 
sinun miehesi; siinä sanoit totuuden.” (4:16–18) 

Onko tämä samarialainen etsijä nyt valmis korkeampaa totuuteen? 
Onko hänessä vaadittu sisäisen olemuksen eheys, niin että hän voi 
saada yhden mestarin eli aviomiehen? Tämä kertomus ei sisällä min-
käänlaista moraalista tuomitsemista, sillä kahden tai useamman avio-
miehen maininta ei tässä viittaa sellaisiin asioihin. Aviomies sanana 
tarkoittaa monissa kielissä (esim. hepreassa ja englannissa) mestaria 
tai herraa. Vanhassa englannissa sen sananmukainen merkitys oli ta-
lon herra. 

Mikäli ei löydy yhtä ja ainoata sisäistä mestaria, joka valvoo ja yhdis-
tää kaikki ristiriitaiset halut, ajatukset ja tahtomiset, ei liioin löydy 
yhtä ainoata päämäärää. Sellaisessa tapauksessa ihmisen energiat ha-
joavat, ja hänen talonsa sanotaan olevan jakautunut. Bhagavad Gitan 
mukaan jakautuneen persoonan buddhi on monihaarainen, sillä aino-
astaan täysin lujittunut buddhi on yhtenäinen (Bh. G. 2:41, 62–63). 

Nainen havaitsee selkeästi oman sisäisen tilansa. Hän on tietoinen 
hajaannuksestaan ja vakauden puutteesta. Lisäksi hän tunnustaa tä-
män tosiasian, mikä synnyttää häneen ainakin tilapäisen sisäisen yk-
seyden ja valmistaa hänet tunnistamaan Jeesus Kristuksen hieman 
syvemmällä tavalla.

RUKOILIJAT, JOLLAISIA ISÄ ETSII 

Nainen sanoi hänelle: ”Herra, minä näen, että sinä olet pro-
feetta. Meidän isämme ovat kumartaen rukoilleet tällä vuo-
rella; ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa 
tulee kumartaen rukoilla.” Jeesus sanoi hänelle: ”Vaimo, 
usko minua! Tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuo-
rella ettekä Jerusalemissa. (Te kumarratte sitä, mitä ette 
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tunne; me kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä 
pelastus on juutalaisista.) Mutta tulee aika ja on jo, jolloin 
totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sil-
lä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala on Hen-
ki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä 
ja totuudessa.” (4:19–24) 

Samarialainen nainen huomaa olevansa profeetan edessä. Hän pel-
kää myös kadottavansa tutun ympäristön ja perinteisten opetusten 
luoman turvan. Samassa tilanteessa näin tapahtuisi kaikille henkisil-
le matkaajille. Profeetat kutsuvat aina niitä, jotka kuulevat ja tulevat 
taivaan ja maan yhdistävän akseliin nähden oikein suuntautuneina. 
Juutalaisen profeettojen mukaan akseli kulki symbolisesti Jerusale-
min kautta. 

Samarialaisen naisen, kuten myös opetuslasten ja Nikodeemuksen 
täytyi taistella kirjaimellisen ja totutun ymmärryksensä kanssa voi-
dakseen tehdä tilaa sisäiselle henkiselle totuudelle. Jeesus Kristus ei 
ole kiinnostunut tästä vuoresta, tuosta kaupungista tai mistään erityi-
sestä lahkolaisesta ajattelusta. Juuri tästä syystä ylläolevan kohdan 
sulkuihin laittamani jakeen on oltava myöhempi lisäys, joka on epä-
oikeutetusti asetettu Jeesuksen sanomaksi. Hän keskittyy sen sijaan 
ainoastaan Jumalaan, Henkeen, joka ei ole siellä tai täällä, vaan kaik-
kialla, missä todellisen etsijän sydän avautuu rukoilemaan hengessä 
ja totuudessa. Isä etsii ainoastaan sellaisia palvojia tekemään työtä 
Hänen Poikansa kautta.

JUMALAN SALATTU NIMI

Nainen sanoi hänelle: ”Minä tiedän, että Messias on tule-
va, hän, jota sanotaan Kristukseksi; kun hän tulee, ilmoit-
taa hän meille kaikki.” Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen se, 
minä, joka puhun sinun kanssasi.” 

Samassa hänen opetuslapsensa tulivat; ja he ihmettelivät, 
että hän puhui naisen kanssa. Kuitenkaan ei kukaan sano-
nut: ”Mitä pyydät?” tai: ”Mitä puhelet hänen kanssaan?” 
Niin nainen jätti vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja sanoi ih-
misille: ”Tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle 
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kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän se vain liene Kristus?” 
Niin he lähtivät kaupungista ja menivät hänen luoksensa. 

Sillä välin opetuslapset pyysivät häntä sanoen: ”Rabbi, syö!” 
Mutta hän sanoi heille: ”Minulla on syötävänä ruokaa, josta 
te ette tiedä.” Niin opetuslapset sanoivat keskenään: ”Lie-
neekö joku tuonut hänelle syötävää?” Jeesus sanoi heille: 
”Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja 
täytän hänen tekonsa. Ettekö sano: ‘Vielä on neljä kuukaut-
ta, niin elonleikkuu joutuu’? Katso, minä sanon teille: nos-
takaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat val-
jenneet leikattaviksi. Jo nyt saa leikkaaja palkan ja kokoaa 
hedelmää iankaikkiseen elämään, että kylväjä ja leikkaaja 
saisivat yhdessä iloita. Sillä tässä on se sana tosi, että toinen 
on kylväjä, ja leikkaaja toinen. Minä olen lähettänyt teidät 
leikkaamaan sitä, josta te ette ole vaivaa nähneet; toiset ovat 
vaivan nähneet, ja te olette päässeet heidän vaivansa hedel-
mille.” 

Ja monet samarialaiset siitä kaupungista uskoivat häneen 
naisen puheen tähden, kun tämä todisti: ”Hän on sanonut 
minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt.” Kun nyt samaria-
laiset tulivat hänen luoksensa, pyysivät he häntä viipymään 
heidän luonaan; ja hän viipyi siellä kaksi päivää. Ja vielä 
paljoa useammat uskoivat hänen sanansa tähden, ja he sa-
noivat naiselle: ”Emme enää usko sinun puheesi tähden, sil-
lä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti 
on maailman Vapahtaja.” (4:25–42) 

Samarialaisen naisen sisäinen näkemys syvenee edelleen. Hän kyke-
nee näkemään, että Messias on pian tulossa ja on sen ilmestymiseen 
valmis ja tarkkaavainen. Nainen on siten valmis ja kypsä, joten Kris-
tus paljastaa hänelle todellisen olemuksensa: MINÄ OLEN!

Myöhemmin tulee vielä tilaisuus puhua enemmän Jeesus Kristuksen 
käyttämästä ilmauksesta: MINÄ OLEN. Tässä riittää maininta siitä, 
että sekä heprealaisissa että kristillisissä kirjoituksissa (erityisesti juu-
ri Johanneksen evankeliumissa) MINÄ OLEN on jumalallinen nimi.

Herra Jumala sanoi Jesajan kirjassa 52:6, ”Sen tähden minun kansa-
ni on tunteva minun nimeni, sen tähden se on tunteva sinä päivänä, 
että minä olen se, joka sanon: ”Katso, tässä minä olen.” MINÄ OLEN 
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toimii Jumalan oikeana nimityksenä, joten jos tahdot puhua Jumalan 
nimissä, sinulla pitää olla Hänen valtuutuksensa, joita ei saa käyttää 
persoonallisiin turhamaisuuksiin. Muussa tapauksessa sinä rikot Ju-
malan käskyä (1. Moos. 20–10) vastaan: ”Älä turhaan lausu Herran 
sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka Hä-
nen nimensä turhaan lausuu.” (engl. versiossa: ”Sinun ei tule käyttää 
Herran Jumalasi nimeä turhaan, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, 
joka käyttää Hänen nimensä turhaan”) Babylonin kaupunki tuhottiin 
lausumalla ”MINÄ OLEN (RK -38: Minä, eikä ketään muuta), eikä 
minun lisäksi ole muita.” (Jes. 47:8–10)

Meidän tulee olla tarkkana siinä, ettemme lue Jeesus Kristuksen sa-
nomiksi mitään ulkoista ja itsekästä asiaa, jossa olisi käytetty Juma-
lan salattua mysteerinimeä, MINÄ OLEN. Sellainen olisi pyhäinhä-
väistystä, josta joukko ei-uskovia eli häntä tunnistamattomia syytti 
Jeesusta ja yritti sen johdosta kivittää hänet (Joh. 10:30–39). 

Lukemattomat niin sanotut uskovaiset ovat myöhempien vuosisatojen 
aikana syyllistyneet samaan pyhäinhäväistykseen hänen suhteensa 
uskoen kuitenkin tekevänsä sellaista hänen kunniakseen. Ainoastaan 
sellainen ihminen, joka on tyhjentynyt kaikista itsekkäistä asioista ja 
toimista eikä enää ole käyttämiensä sanojen luoja, voi rankaisemat-
ta lausua MINÄ OLEN. Hänen ei saa tehdä mitään itsekseen, vaan 
suorittaa kaiken Isän yhteydessä ja kuuliaisuudessa. Hänen pitää olla 
valmis alistamaan itsensä ristiinnaulittavaksi Häneen (Matt. 26:39, 
Joh. 8:28, 50, 10:30, 14:10, Gal. 6:14, Fil. 2:7). 

Jeesus Kristus suoritti juuri tämän. Maallisen elämänsä aikana hän 
näytti vain muutamalle ihmiselle tämän erikoisen ja loistavan MINÄ 
OLEN -tilan, joka on täydellistä yhteyttä Jumalaan. Toiset saattoivat 
olla satunnaisesti läsnä, mutta eivät ymmärtäneet, vaan hämmentyi-
vät suuren ilmennyksen valtavuudesta.

Kun Jeesus oli todennut samarialaisen etsijän kypsyyden, hän ilmaisi 
tälle MINÄ OLEN -tilan. Nainen liikuttui syvästi, ja paikalle tulleet 
opetuslapsetkin hämmästyivät tilanteessa niin, etteivät he kyselleet 
siitä mitään. Henkisen yhteyden hetki on hienovarainen ja äärettö-
män herkkä. Nainen täyttyi Jumalan valitun läsnäolosta, ja kun tämä 
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vaihe oli ohi, niin hän riensi kaupunkiin todistamaan hänen suuruu-
destaan.

Samarialaisen naisen on täytynyt olla yhteisössään varsin arvotetussa 
asemassa. Monet uskoivat hänen sanaansa, mutta monet myös ha-
luavat asioita ilmaiseksi niin, ettei heidän tarvitse harjoittaa sisäistä 
kurinalaisuutta tai uhrauksia. 

Jeesus Kristus jäi tuohon kaupunkiin pariksi päiväksi mahdollisesti 
siitä syystä, että hän olisi halunnut tarkkailla samarialaista etsijää pi-
temmän ajan. Tapahtui niin kuin aina ja vielä nykyisinkin, että myös 
monet muut tunnustivat hänet maailman vapahtajaksi. Aivan yhtä 
helposti tällaisten joukkovaikutusten yhteydessä syntyi vastakkainen 
ilmiö, missä monet julistivat hänet paholaisen edustajaksi, joka an-
saitsisi tulla kivitetyksi. Aikaisemmin (Joh. 2:24–25) todettiin, ettei 
Jeesus, hyvästä syystä, uskonut itseään suurille joukoille, koska hän 
tunsi hyvin ihmissydämen.

Jeesus Kristus näyttää olleen syvästi vaikuttunut keskustelustaan sa-
marialaisen etsijän kanssa. Kristus oli tullut maailmaan suorittamaan 
Jumalan työtä ja täyttämään Hänen tahtonsa. Jeesus oli ollut välit-
tömästi tietoinen samarialaisen etsijän erityisestä luonteenlaadusta 
ja nähnyt tämän olevan hyvin valmistautunut ja kypsä korjattavaksi 
ikuiseen elämään. 

Opettajan pitää säännönmukaisesti kylvää siemenet ja ravita niitä 
kypsymiseen saakka kärsivällisesti odottaen ”kuukausia, jolloin sato 
leikataan”, kuten on tapana sanoa. Tässä tapauksessa hän oli havain-
nut sisäisin silmin, että joku toinen oli jo työstänyt ja valmistanut sa-
don, joten hän ja korjaaja saattoivat nyt iloita yhdessä kylväjän kans-
sa. Nainen oli ensimmäinen Jeesuksen opetuslapsiin kuulumaton 
ihminen, jolle hän osoitti mahtavan MINÄ OLEN -tilan tienä ikuiseen 
elämään.

USKO TUNNUSMERKKEIHIN JA IHMEISIIN

Mutta niiden kahden päivän kuluttua hän lähti sieltä Ga-
lileaan. Sillä Jeesus itse todisti, ettei profeetalla ole arvoa 
omassa isiensä maassa. Kun hän siis tuli Galileaan, ottivat 
galilealaiset hänet vastaan, koska olivat nähneet kaikki, 
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mitä hän oli tehnyt Jerusalemissa juhlan aikana; sillä hekin 
olivat tulleet juhlille. 

Niin hän tuli taas Galilean Kaanaan, jossa hän oli tehnyt 
veden viiniksi. Ja Kapernaumissa oli eräs kuninkaan virka-
mies, jonka poika sairasti. Kun hän kuuli Jeesuksen tulleen 
Juudeasta Galileaan, meni hän hänen luoksensa ja pyysi 
häntä tulemaan ja parantamaan hänen poikansa; sillä tämä 
oli kuolemaisillaan. Niin Jeesus sanoi hänelle: ”Ellette näe 
merkkejä ja ihmeitä, te ette usko.” Kuninkaan virkamies sa-
noi hänelle: ”Herra, tule, ennen kuin minun lapseni kuolee.” 
Jeesus sanoi hänelle: ”Mene, sinun poikasi elää.” Ja mies 
uskoi sanan, jonka Jeesus sanoi hänelle, ja meni. Ja jo hä-
nen ollessaan paluumatkalla hänen palvelijansa kohtasivat 
hänet ja sanoivat, että hänen poikansa eli. Niin hän tieduste-
li heiltä, millä hetkellä hän oli alkanut toipua. Ja he sanoivat 
hänelle: ”Eilen seitsemännellä hetkellä kuume lähti hänes-
tä.” Niin isä ymmärsi, että se oli tapahtunut sillä hetkellä, 
jolloin Jeesus oli sanonut hänelle: ”Sinun poikasi elää.” Ja 
hän uskoi, hän ja koko hänen huonekuntansa. Tämä oli taas 
tunnusteko, toinen, jonka Jeesus teki, tultuaan Juudeasta 
Galileaan (4:43–54). 

Meillä ei ole syytä uskoa, että Jeesus Kristus olisi kaivannut minkään-
laista palvontaa tai kunniaa. Ajatus siitä, ettei profeetta ole kunniassa 
omassa maassaan, ei tässä ole linjassa sitä seuraavan huomion suh-
teen. Jeesuksen kotipaikan galilealaiset toivottavat nyt hänet tervetul-
leeksi. Joka tapauksessa hänen oma kotipaikkansa ei todellisuudessa 
kunnioittanut häntä, sillä kukaan ei näytä ymmärtäneen Jeesusta niin 
paljon, että olisi tullut hänen seuraajakseen ja opetuslapsekseen, jolle 
hän olisi voinut paljastaa todellisen olemuksensa.

Kuninkaan virkamies on saatettu asettaa tyypilliseksi esimerkiksi, 
joka vaikuttui Jeesuksen ihmeellistä voimista ja kiinnostui hänen 
parantajalahjoistaan pelkän fyysisen kehon ja elämän näkökannalta. 
Virkamies, tai kukaan muukaan seudun asukas, ei näytä ymmärtä-
neen Jeesus Kristuksen todellisen tehtävän luonnetta. He uskoivat 
häneen ainoastaan ihmeiden tekijänä ja maagikkona. 

Sellainen ymmärryksen ja uskon taso ei ole sitä, mitä Kristus odot-
taa. Kyseisellä tasolla ei voida suorittaa hänen Isänsä työtä eikä siihen 
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voi kerätä hänen omaa henkistä ravintoaan. Krishna toteaa Bhagavad 
Gitassa: ”On olemassa viisaita, joiden viisaus on vähäistä ja joiden 
tuottama hyvä on rajallista. Voimaa rakastavat hakeutuvat voimien 
pariin, mutta minua rakastavat päätyvät minuun. Tyhmät ajattele-
vat, että minä olen tuo alemman luonnon muoto, jonka he näkevät 
kuolevaisin silmin. He eivät tunne minun korkeampaa, häviämätöntä 
ja ylivertaista luontoani. Kaikki eivät näe minun loistoani, sillä minä 
verhoan itseni maagisen voiman avulla. Sen luoman harhakuvan ta-
kia maailma ei voi tuntea minua – Syntymätöntä ja Muuttumatonta 
”(Bh. G. 7:23–25).

ITSEN JA EGON VÄLINEN TAISTELU

Sen jälkeen oli juutalaisten juhla, ja Jeesus meni ylös Jeru-
salemiin. Ja Jerusalemissa on Lammasportin luona lam-
mikko, jonka nimi hepreankielellä on Beetsaida, ja sen reu-
nalla on viisi pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko 
sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia, jotka odottivat 
veden liikuttamista. Ajoittain astui näet enkeli alas lammik-
koon ja kuohutti veden. Joka silloin veden kuohuttamisen 
jälkeen ensimmäisenä siihen astui, se tuli terveeksi, sairas-
tipa mitä tautia tahansa. Ja siellä oli mies, joka oli sairas-
tanut kolmekymmentä kahdeksan vuotta. Kun Jeesus näki 
hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairasta-
neen, sanoi hän hänelle: ”Tahdotko tulla terveeksi?” Sairas 
vastasi hänelle: ”Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi mi-
nut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu; ja kun minä olen 
menemässä, astuu toinen sinne ennen minua.” Jeesus sanoi 
hänelle: ”Nouse, ota vuoteesi ja käy.” Ja mies tuli kohta ter-
veeksi ja otti vuoteensa ja kävi (5:1–9).

Tämän kertomuksen mies tulee tietoiseksi hirveästä tilanteesta, jossa 
hän oli ollut suurimman osan elämäänsä. Hän oli ollut halvaantunees-
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sa tilassa 35 vuoden ajan. Tämä ulkoinen tila heijastuu häneen myös 
sisäisenä halvaantumisena niin, että hän on yrittänyt elää ainoastaan 
oman egonsa puitteissa ja sen etuja ajaen. Nyt keski-ikäisenä hän kui-
tenkin havaitsee olevansa täysin hukassa maailman erämaassa. 

Hän on muiden parannusta hakevien kera lampaiden portilla, jonka 
kautta uhrattavaksi tarkoitetut lampaat tuodaan paikalle. Siellä ole-
vista hän on kuitenkin ainoa, joka näyttäisi jossakin määrin ymmär-
tävän, että todellinen jumaluudelle uhrattava lammas on oma itse. 
Juuri ego pitää syrjäyttää valtaistuimeltaan ja keskeisestä asemas-
taan, että se voisi kuunnella ja totella todellista sisäistä Itseä, ainoaa, 
joka voi liittyä jumalalliseen olemukseen. 

Jokaisessa perinteessä tiedostetaan inhimillisen luonnon syvään 
juurtunut kaksinaisuus, joka tulisi korjata. On olemassa alempi itse, 
erillinen ja itsestään tärkeilevä ego, joka samastaa röyhkeästi itseen-
sä koko persoonallisuuden ja muodostaa Hengen vastakohdan. Niin 
kauan kun olemme sen vallassa, olemme vieraantuneita Jumalasta ja 
elämme surujen valtakunnassa. 

Meidän on kuitenkin mahdollista asemoida itsemme radikaalisti uu-
delleen, saavuttaa todellinen järkemme ja tulla Hengen johtamiksi. 
Ainoastaan silloin voi tapahtua sisäinen uudistuminen ja todellinen 
parantuminen. Jeesus sanoi: ”Jos joku tahtoo minun perässäni kul-
kea, hän kieltäköön (engl. jättäköön) itsensä.” (Matt. 16:24)

Parantavan veden lähteellä oleva mies havaitsee, että hänen sairau-
tensa johtuu itsekkäästä itsestä, jonka suhteen hän itse ei kykene te-
kemään mitään. Hän tietää tarvitsevansa apua, mutta hänen egonsa 
on liian voimakas ja kurinalaisuutensa liian heikko, joten hän ei ky-
kene tottelemaan korkeampaa itseään. Näin käy huolimatta siitä, että 
suuri totuus on löydettävissä läheltä, ylhäältä tulleet enkelien energi-
at olivat näet kuohuttaneet vettä. Hän ei kuitenkaan voinut parantua, 
koska ei kyennyt saattamaan itseään oikeaan sopusointuun todelli-
suuden kanssa. Hänessä ei ollut kehittynyt sisäistä yhdentymistä, joka 
olisi antanut kuohutettuun veteen sukeltamiseen tarvittavan voiman. 
Joku toinen – hänen oma pieni itsensä – ehti aina väliin.
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Yksin minä tulin tietäni tapaamiseeni. 
Mutta kuka on tuo, joka seuraa minua hiljaiseen pimeyteen?

Siirryn syrjään, että välttäisin hänen läsnäolonsa,
mutta en voi häntä paeta.

Pöyhkeydellään hän nostaa pölyn maasta, 
lausumiini sanoihin hän lisää kovan äänensä.

Hän on minun pieni itseni, minun herrani, joka ei häpeää tunne.
Mutta hänen kanssaan minä häpeän tulla sinun ovellesi.

RABINDRANATH TAGORE, Gitanjalissa

Sairas mies ei pyydä mitään, mutta silti Jeesus Kristus tekee aloitteen 
nähdessään hänen ahdinkonsa, sillä Jeesus suorittaa koko ajan Isän-
sä työtä, jonka takia hän elää. Hän näkee miehen todellisen ongel-
maan: tämän korkeampi itse tietää oikean tien, mutta on liian heikko. 
Alempi itse on paljon voimakkaampi, ja sillä on oma tahto, joka ei ole 
kiinnostunut alistumisesta taivaallisen, korkeamman tahdon alaisuu-
teen. 

Jumalallinen sanansaattaja tuntee armon talossa (jota Bethesda sa-
nanmukaisesti tarkoittaa) myötätuntoa häntä kohtaan ja asettaa 
oman tahtonsa sairaan miehen korkeamman itsen rinnalle. Tällöin 
mies parantuu, nousee ja kykenee heti itse kävelemään, vaikka hän ei 
tiedäkään, kuka häntä on auttanut.

TOIMINTA JA LEPO

Mutta se päivä oli sapatti. Sen tähden juutalaiset sanoivat 
parannetulle: ”Nyt on sapatti, eikä sinun ole lupa kantaa 
vuodetta.” Hän vastasi heille: ”Se, joka teki minut terveek-
si, sanoi minulle: ‘Ota vuoteesi ja käy’.” He kysyivät häneltä: 
”Kuka on se mies, joka sanoi sinulle: ‘Ota vuoteesi ja käy’?” 
Mutta parannettu ei tiennyt, kuka se oli; sillä Jeesus oli 
poistunut, kun siinä paikassa oli paljon kansaa. Sen jälkeen 
Jeesus tapasi hänet pyhäkössä ja sanoi hänelle: ”Katso, sinä 
olet tullut terveeksi; älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin 
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pahempaa tapahtuisi.” Niin mies meni ja ilmoitti juutalaisil-
le, että Jeesus oli hänet terveeksi tehnyt. 

Ja sen tähden juutalaiset vainosivat Jeesusta, koska hän 
semmoista teki sapattina. Mutta Jeesus vastasi heille: ”Mi-
nun Isäni tekee yhäti työtä, ja minä myös teen työtä.” (5:10–
17)

Kertomuksen mukaan ihmisjoukot johtajineen unohtavat jo sen 
uloimmalla tasolla todistamansa ihmeellisen parantumisen ja alkavat 
kiistellä sapattisäännösten yksityiskohdista! Voimme huomata, että 
Jeesus tarkkaili niiden edistystä, joita hän on tarkoituksella auttanut. 
Hän etsi parantuneen miehen temppelistä antaakseen tälle ohjeen 
noudattaa kurinalaisuutta, etteivät hänen elämän peruspyrkimyk-
sensä jatkuvasti menisi tavoitteiden ohi – jota kreikan synti-sana, 
hamartia, tarkoittaa. Hän saattaisi toisaalta kärsiä yhä enemmän, 
mikäli hänen todellisen toiveensa ja sen toteuttamiskyvyn välinen 
kuilu kasvaisi. Kertominen juutalaisten johtajille Jeesuksen hänelle 
suorittamasta parannustyöstä näyttää olleen pelkkä viaton tiedotus 
eikä minkäänlainen petos. Jeesus Kristushan ei millään tavoin salaa 
itseään keneltäkään.

Krishna lausuu Bhagavad Gitassa (4:16): ”Mitä on toiminta, ja mitä 
toimimattomuus? Tämä aiheuttaa hämmennystä jopa viisaille.” Me 
ajaudumme jatkuvasti erilaisiin toimintoihin prakritin (luonnon) 
energian keskipakoisvoimasta, joka vaikuttaa ihmisen sisäisessä ja 
ulkoisessa olemuksessa. Me toteutamme itseämme, aloitamme uusia 
syy-seuraus -ketjuja, reaktioita ja niiden jatkumia. Samalla me lii-
kumme yhä kauemmaksi omasta keskuksestamme ja kaiken energian 
lähteestä.

Me uudistumme fyysisen unen aikana, mutta vain fyysisen kehon 
tasolla – silloinkin tiedottomasti. Kaikissa henkisissä perinteissä on 
havaittu, että ellemme lakkaamatta uudista yhteyttämme keskukseen 
meditaation, rukouksen tai hiljaisen kontemplaation kautta, niin me 
kulutamme voimamme loppuun ja joudumme hukkaan. Tämän takia 
meidän pitää asettua ylhäältä tulevien energioiden suhteen vastaan-
ottavaan tilaan.

Liikkeessä oleva henkilö ei yleisesti ottaen kykene pysymään keskuk-
sen yhteydessä ja sisäisesti oikein järjestyneenä. Tämän johdosta in-
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tialaisessa perinteessä korostetaan niin paljon sitä, että ihmiset ovat 
jatkuvasti reaktiivisten toimintojen (eli karman) sitomia. Liike ei tie-
tenkään tarkoita ainoastaan kehon toimintoja. Eräässä kertomuksessa 
Buddha pyytää oppilastaan selittämään hänelle näkemäänsä. Oppilas 
kertoo lipun liehumisesta, jolloin Buddha pyytää katsomaan tarkem-
min. Oppilas kertoo nyt tuulen liikkeestä. Vasta kun häntä pyydetään 
katsomaan vielä syvemmälle, hän oivaltaa, että mieli on liikkeessä. 
Tähän liittyy Bhagavad Gitan julistus:

”Ihminen ei vapaudu karman kahleista jättämällä työt suo-
rittamatta, eikä hän pelkän luomisen kautta saavuta kor-
keinta täydellisyyttä. Sillä ihminen ei voi hetkeäkään olla 
hiljaa ja toimetta, koska luonnon voimat pakottavat jokaisen 
auttamattomasti toimintaan. Jos joku hallitsee käyttämiään 
jäseniä, mutta istuu ajatellen aistimusten kohteita, hän vain 
pettää itseään ja kulkee väärää polkua.

Sellainen ihminen on suuri, jonka mieli hallitsee aisteja ja 
pysyy kiinnittymättömänä harjoittaen karma-joogaa käyttä-
miensä jäsenten kautta. Työn tekeminen on parempaa kuin 
täydellinen toimettomuus, joten suorita oma velvollisuutesi 
elämässä. Kehon elämääkään ei voisi olla mahdollista yllä-
pitää ilman minkäänlaista toimintaa. Tämä maailma on si-
dottu karman sitein, ellei työtä suoriteta uhrina. Toimi tätä 
tavoitetta kohden, Arjuna, vapautuneena halun luomista si-
teistä.” (Bh. G. 3:4–8)

Kukaan ei voi olla osallistumatta mihinkään sisäiseen tai ulkoiseen 
toimintaan. Käytännön kysymys ei kuitenkaan ole itse osallistumi-
nen, vaan se, miten osallistutaan. Krishnan mukaan ainoastaan sel-
lainen toiminta on suositeltavaa, joka suoritetaan uhrina Jumalalle. 
Silloin se ei heikennä, vaan ravitsee syvästi ja antaa todellista ruokaa 
kasvuumme. 

Sapatin viettämisen ilmeisin tarkoitus on varata meille aikaa medi-
tointiin ja rukouksiin, että voisimme uudistaa yhteytemme Kaikkein 
Korkeimpaan, jolta kaikki parannus tulee. Monet ihmiset eivät kui-
tenkaan helposti luovuta toimiensa hedelmiä Jumalalle ja sitoudu 
palvelemaan Häntä. Tästä syystä he eivät kykene toimimaan ulkoi-
sesti ja säilyttämään samalla jonkinasteisen yhteytensä keskukseen. 
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Ulkoisen hiljaisuuden harjoittaminen on välttämätöntä, että me voim-
me olla sisäisesti aktiivisessa suhteessa energian lähteeseen. Parhaas-
sa tapauksessa meidän tulisi joka hetki suorittaa vain ne toimet, jotka 
ovat Jumalan palvelusta tai uhria Hänelle. Sellainen ei ole itsekästä 
toimintaa, eikä se voimista kaikille luoduille tyypillisiä keskipakois-
voimia. Kun olemme osallistuneet luomakunnan toimintoihin, mei-
dän tulisi pitää vähintään viikon välein sapattia täydellisenä levon ja 
itsepuhdistuksen päivänä, niin kuin 3. Mooseksen kirjan (23:32) suo-
sitellaan. 

Ajan mittaan kaikki opetukset alenevat laadullisesti. Suurten opetta-
jien tulee niitä jatkuvasti uudistaa. Samoin oli käynyt myös sapatista 
annetun opetuksen suhteen, joten Jeesus Kristuksen täytyi muistut-
taa siitä: ”Sapatti on asetettu ihmistä varten eikä ihminen sapattia 
varten.” (Mark. 2:27)

Persoonallisesta itsestään, sen projekteista ja huolista vapautunut 
ihminen on tietenkin yhtä Jumalan kanssa. Jeesus Kristus oli tällai-
nen. Hän teki kaikissa toimissaan ainoastaan Jumalan työtä ja oli sen 
vuoksi täysin vapaa karmallisista siteistä. Sellaiselle ihmiselle sapatil-
la ei ole mitään erityistä merkitystä. Hän voi tietenkin ottaa sen huo-
mioon kunnioittaakseen perinteitä, mutta ne eivät sido häntä, sillä 
joogan mestari on lain (Toorahin, Dharman) yläpuolella. 

Tuollainen olemus ei toimi hetken mielijohteista, vaan rakkaudesta 
ja myötätunnosta ihmisyyttä kohtaan tarjotakseen ihmisille tien va-
pauteen heidän sisäisestä egoistisesta orjuudestaan. Boddhisattvat 
ja Krishna olivat sellaisia olemuksia, jotka Kristuksen sanojen mu-
kaan toimivat Jumalan tapaan lakkaamatta ylläpitääkseen kosmista 
järjestystä. Krishna lausuu: ”Kolmessa maailmassa minun ei ole tar-
ve tehdä tai voittaa mitään. Kuitenkin minä teen työtä, sillä jos minä 
lopettaisin, niin nämä maailmat häviäisivät ja hämmennys vallitsisi 
kaikkialla tuhoten kaikki olennot.” (Bh. G. 3:22, 24)
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AINOASTAAN SELLAISET OVAT OIKEAMIELISIÄ, 
JOTKA EIVÄT TEE MITÄÄN ITSEKSEEN

Sen tähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä 
tappaaksensa, kun hän ei ainoastaan kumonnut sapattia, 
vaan myös sanoi Jumalaa Isäksensä, tehden itsensä Juma-
lan vertaiseksi. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Totises-
ti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään 
tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; 
sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee. Sillä Isä 
rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse te-
kee; ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, 
niin että te ihmettelette. Sillä niin kuin Isä herättää kuollei-
ta ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee eläviksi, ketkä hän 
tahtoo. Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on 
antanut kaiken tuomion Pojalle, että kaikki kunnioittaisivat 
Poikaa, niin kuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita 
Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt. 

Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun 
sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on 
iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on 
siirtynyt kuolemasta elämään. Totisesti, totisesti minä sa-
non teille: aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Ju-
malan Pojan äänen, ja jotka sen kuulevat, ne saavat elää. 
Sillä niin kuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on anta-
nut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä 
itsessänsä. Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska 
hän on Ihmisen Poika. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tu-
lee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen ää-
nensä ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän 
ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuo-
mion ylösnousemukseen. En minä itsestäni voi mitään teh-
dä. Niin kuin minä kuulen, niin minä tuomitsen; ja minun 
tuomioni on oikea, sillä minä en kysy omaa tahtoani, vaan 
hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt (5:18–30). 

Tässä yhteydessä on hieman merkillistä, että juutalaiset halusivat 
surmata Jeesuksen siitä syystä, että hän oli kutsunut Jumalaa Isäk-
seen. Juutalaisessa perinteessähän löytyy viittauksia Jumalaan Isänä 
(5. Moos. 32:6, 1. Aik. 29:10, Jes. 63:16, 64:6). Kaikissa näissä yhteyk-
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sissä Jumala oli tosin Isä yleisessä merkityksessä, kaikkien olentojen 
alkuunpanijana ja luojana.

Jeesuksen suhteen on radikaalisti uutta hänen kiinteä ja välitön isä-
suhteensa – hän kutsui Jumalaa läheisellä Abba-nimityksellä. Tämä 
aramealainen sana tarkoittaa isää, mutta se merkitsee läheisempää 
suhdetta kuin englannin (tai suomen) vastine. Sana voitaisiin kääntää 
jopa isiksi.

On kuitenkin selvää, että ainakin Paavali ja yksi evankelista halusi-
vat säilyttää Abba-sanan erityisen sävyn sisällyttämällä aramealaisen 
termin kreikankielisiin kirjoituksiinsa (Room. 9:15, Gal. 4:6, Mark. 
14:36).

Jeesus Kristus ei varannut läheistä poikasuhdetta Jumalaan erityises-
ti itselleen, vaan jokaiselle ihmiselle, joka ottaisi vastaan Logoksen 
(Joh. 1:12, 13). Jumala suo jokaiselle inhimilliselle olennolle mahdol-
lisuuden tulla osaksi Häntä Itseään, Hänen omaa Poikaansa, mikäli 
ihminen ottaa vastaan syvimmässä olemuksessaan Jumalan lähettä-
män valon.

Sana tuli lihaksi, että jokainen ihminen saisi mahdollisuuden tulla 
Jumalan Pojaksi. Paavali kirjoittaa: ”Sillä kaikki, joita Jumalan Hen-
ki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden 
henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden 
hengen, jossa me huudamme: ”Abba! Isä!” Henki itse todistaa mei-
dän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos 
olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja 
Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kär-
simme, että me yhdessä myös kirkastuisimme (Room. 8:14–17).

Jeesus itse sanoi, että Mooseksen ja muiden perinteisten profeettojen 
todellinen tarkoitus oli tämä sisäinen ja läheinen kaltaisuus Jumalan 
kanssa, mutta perinteiden viralliset ylläpitäjät olivat selvästi kadotta-
neet tämän näkemyksen. Näin on tapahtunut vuosisatojen kuluessa 
myös vakiintuneessa kristillisessä liikkeessä. Tämä näkyy siinä, että 
Jeesusta itseään lukuun ottamatta jokainen, joka on ilmaissut olevan-
sa läheisessä ykseydessä Jumalaan, on julistettu harhaoppiseksi ja 
rangaistu ankarasti. Näin käy silloin, kun perinteiden ylläpitäjät itse 
eivät ole kokeneet mitään yhtä hienoa. Jos he eivät ole kyllin nöyriä 
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myöntämään omaa rajoittuneisuuttaan, eivät he siedä ketään sellais-
ta, joka puhuu suoran tiedostamisen valtuuksin. 

Käsillä olevasta tapauksesta huomaamme, että johtajat eivät kyen-
neet käsittämään sellaista läheisyyttä Jumalaan, josta Jeesus puhui. 
Tämän vuoksi he tahtoivat surmata hänet, koska heidän perinteisiin 
nojaavan ymmärryksensä mukaan hänen sanansa olivat pyhäinhä-
väistystä, josta seurasi kuolemanrangaistus.

On kuitenkin täysin selvää, ettei Jeesus halua itsekkäässä mielessä 
itselleen mitään erityistä voimaa tai kunniaa. Hän toistaa usein, että 
”ilman Isää Poika ei voi tehdä mitään.” Ellei Poika pysy Isän yhtey-
dessä ja uudistu jatkuvasti ylhäältä Jumalan energioista, hän itse ei 
voi tehdä mitään. ”Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on 
minut lähettänyt. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän 
tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani. 
Joka omiaan puhuu, se pyytää omaa kunniaansa, mutta joka pyytää 
lähettäjänsä kunniaa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä.” (Joh. 
7:16–18) Tämä on ”oikean järjestyksen” koko tarkoitus: että ihminen 
antaa vain sen, jonka hän on ilman sekaannusta saanut ylhäältä.

Suuri saksalainen mystikko, Mestari Eckhart totesi: ”Sen, minkä 
otamme vastaan kontemplaatiossa, me luovutamme rakkaudessa.” 
Poika on sisäisesti oikein järjestynyt, joten hänen tuomionsakin on 
oikea. Vaikka Isä on kaiken yläpuolella, niin osa Hänestä – Hänen 
Poikansa – on täällä maailmassa Ihmisen Poikana. Hän voi valmistaa 
meitä jokaista ottamaan syvällä sisäisyyksissämme vastaan osan Ju-
malasta, totuuden Hengen, mikäli seuraamme hänen näyttämäänsä 
tietä. 

On turhaa odottaa mitään kuoleman jälkeistä tuomiota jossakin 
muussa olotilassa. Tuomari on täällä: Jumalan Poika Ihmisen Po-
jassa, intialaisittain Atman – meidän syvin Itsemme. Me itse tuomit-
semme itsemme soveltuviksi ikuiseen elämään tai kiroukseen oman 
puolueettoman ja selkeän omantuntomme peilin edessä. Kunnian 
kieltäminen tuollaiselta Jumalan kaltaisuudelta on samaa kuin sen 
kieltäminen Jumalalta, sillä kenelläkään ei voi olla kokemusta Juma-
lasta muuten kuin sen hienon olemuksen kautta, joka on tullut mei-
hin Jumalasta.
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ESOTEERINEN SANOMA PERINTEESSÄ

Jos minä itsestäni todistan, ei minun todistukseni ole päte-
vä. On toinen, joka todistaa minusta, ja minä tiedän, että se 
todistus, jonka hän minusta todistaa, on pätevä. Te lähetitte 
lähettiläät Johanneksen luo, ja hän todisti sen, mikä totta 
on. Mutta minä en ota ihmiseltä todistusta, vaan puhun tä-
män, että te pelastuisitte. Hän oli palava ja loistava lamppu, 
mutta te tahdoitte ainoastaan hetken iloitella hänen valos-
sansa. Mutta minulla on todistus, joka on suurempi kuin Jo-
hanneksen; sillä ne teot, jotka Isä on antanut minun täytet-
tävikseni, ne teot, jotka minä teen, todistavat minusta, että 
Isä on minut lähettänyt. Ja Isä, joka on minut lähettänyt, 
hän on todistanut minusta. Te ette ole koskaan kuulleet hä-
nen ääntänsä ettekä nähneet hänen muotoansa, eikä teillä 
ole hänen sanaansa teissä pysyväisenä; sillä te ette usko sitä, 
jonka hän on lähettänyt. 

Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä ian-
kaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta; ja te ette 
tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän. En minä ota 
vastaan kunniaa ihmisiltä; mutta minä tunnen teidät, ettei 
teillä ole Jumalan rakkautta itsessänne. Minä olen tullut 
Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee 
omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan. Kuinka te 
voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toi-
seltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka 
yksin on Jumala? Älkää luulko, että minä olen syyttävä teitä 
Isän tykönä; teillä on syyttäjänne, Mooses, johon te panette 
toivonne. Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte 
minua; sillä minusta hän on kirjoittanut. Mutta jos te ette 
usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sano-
jani (5:31–47)?” 

Kristuksen kaikkein merkityksellisin todistus piilee Jumalan paljastu-
misessa inhimillisessä sydämessä. Jos Jumalan sanalle ei kuitenkaan 
löydy vastaanottavaista paikkaa, kuten edellisessä tapauksessa, niin 
voidaan vedota koko pyhän kirjallisuuden ja profetioiden luomaan 
perinteeseen aina Mooseksesta Johannes Kastajaan.
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Tässä tilanteessa Jeesus tuo julki koko perinteen sisäisen, esoteerisen 
merkityksen. Pyhät kirjoitukset ja profetiat viittaavat hänen sanojen-
sa mukaan juuri häneen. Ne viittaavat lihaksi tulleeseen Sanaan, Ju-
malan läsnäoloon inhimillisessä olemuksessa.

Buddha sanoi: ”Minä julistan sinulle, että ruumiin sisällä –– sinä voit 
löytää maailman, sen alun ja lopun sekä polun –– joka johtaa kaik-
kiin tavoitteisiin.” Jokainen, joka avautuisi tämän ikuisen läsnäolon 
valoon syvällä sydämessään, syntyy henkisesti Hengestä ja tulee Ju-
malan lapseksi.

Kristillistä perinnettä ulkonaisesti tulkitsevat ovat usein määritelleet 
Kristuksen (Messiaan) ulkoisesti – samaan tapaan kuin se tulkittiin 
juutalaisessa perinteessä. Ainoa ero niissä löytyy kahdesta erilaisesta 
ulkoisesta yksityiskohdasta. 

Tämän takia ihminen tarvitsee aina henkistä polkua puhdistamaan 
ymmärrystä ja käsityskykyä niin, että sisäiset ja perinteissäkin löyty-
vät hienot värähtelyt voidaan kuulla ja ymmärtää. Tämä ei ole samaa 
kuin uskonnollisen dogman tai uskomuksen omaksuminen. Jeesus 
tiesi hyvin, ettei syvällinen omaksuminen ollut mahdollista suurille 
ihmismassoille. Meidän pitää päästää irti pinnallisesta voidaksemme 
nähdä syvälle. Ihmisjoukot kuitenkin pitävät kiinni pinnallisesta.

Krishna toteaa: ”Ehkä yksi tuhannesta etsii itsensä täydellistämistä. 
Näiden etsijöiden joukosta mahdollisesti yksi saavuttaa täydellisyy-
den ja tulee tuntemaan minun todellisen luontoni.” (Bh. G. 7:3) Jee-
sus Kristus sulki tarkoituksella opetustensa piiristä pois suuret joukot 
puhumalla vertauksin, joita he eivät ymmärtäneet. Hän oli vakuut-
tunut siitä, että jos he valmistautumatta kuulisivat totuuden, niin he 
käyttäisivät sitä itsekkäisiin tarkoituksiin saaden aikaan pahaa tai on-
nettomuutta.

Evankelista Markus kirjoittaa: Ja hän sanoi (Kylväjävertauksensa 
jälkeen): ”Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon.” Ja kun hän oli jää-
nyt yksin, niin ne, jotka olivat hänen ympärillään, ynnä ne kaksitois-
ta kysyivät häneltä näitä vertauksia. Niin hän sanoi heille: ”Teille on 
annettu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta noille ulkopuolella 
oleville kaikki tulee vertauksissa, että he näkemällä näkisivät, eivätkä 
huomaisi, ja kuulemalla kuulisivat, eivätkä ymmärtäisi, niin etteivät 
kääntyisi ja saisi anteeksi.” (Mark. 4:9–12)
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Tavallisten ihmisten täytyy noudattaa luonnollisia lakeja, ja heistä 
jokainen saa oikeutta ansionsa mukaan. Kristuksella ei ollut mitään 
aikomusta puuttua tähän, koska sellainen olisi ollut kosmoksen jär-
jestyksen ja siihen liittyvän lainalaisuuden kieltämistä. Puuttuminen 
on mahdollista ainoastaan silloin, kun me olemme halukkaita nou-
dattamaan henkistä kurinalaisuutta niin, että asetumme asteittain 
korkeampien lakien hallittaviksi.

He, jotka toivovat syntiensä anteeksi antoa ilman syntisen egonsa uh-
riksi luovuttamista, eivät voi tulla Jeesuksen Kristuksen edustajiksi. 
Meidän pitää muuttua toisenlaisiksi olemuksiksi voidaksemme tulla 
toisenlaisten lakien alaisiksi ja vapautua alempien kahleista. Hänen 
rakkautensa ja armonsa eivät puutu kosmoksen lakeihin. Kustannuk-
sistaan ja kärsimyksistään välittämättä hän yrittää opettaa meille tie-
tä uuteen syntymään. 

Ainoastaan he, joiden sisässä on tämän uuden olemuksen pieni kipi-
nä, etsivät sille soveltuvaa ravintoa ja kasvua. Vanhan alkemian peri-
aatteen mukaan ainoastaan hän, jossa jo on hieman kultaa, voi val-
mistaa sitä lisää. Uusi olemus voi syntyä heihin, jotka ovat halukkaita 
kuolemaan vanhan ihmisyytensä suhteen, joka on täynnä itsekkäi-
tä vaatimuksia ja pelkoja. Heidän tulee kääntyä radikaalisti toiseen 
suuntaan, että heidät voidaan parantaa. Jeesus sanoi:

”Sillä sille, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin; 
mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. 
Sen tähden minä puhun heille vertauksilla, että he näkevin 
silmin eivät näe ja kuulevin korvin eivät kuule, eivätkä ym-
märrä. Ja heissä käy toteen Esaiaan ennustus, joka sanoo: 
‘Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja näkemällä 
nähkää, älkääkä käsittäkö. Sillä paatunut on tämän kansan 
sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he 
ovat ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivät kuulisi 
korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi 
ja etten minä heitä parantaisi (Matt. 13:12–15).’
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Sen jälkeen Jeesus meni Galilean, se on Tiberiaan, järven 
tuolle puolelle. Ja häntä seurasi paljon kansaa, koska he nä-
kivät ne tunnusteot, joita hän teki sairaille. Ja Jeesus nousi 
vuorelle ja istui sinne opetuslapsinensa. Ja pääsiäinen, juu-
talaisten juhla, oli lähellä. 

Kun Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon kansaa tulevan ty-
könsä, sanoi hän Filippukselle: ”Mistä ostamme leipää näi-
den syödä?” Mutta sen hän sanoi koetellakseen häntä, sil-
lä itse hän tiesi, mitä aikoi tehdä. Filippus vastasi hänelle: 
”Eivät kahdensadan denarin leivät heille riittäisi, niin että 
kukin saisi edes vähän.” 

Niin toinen hänen opetuslapsistansa, Andreas, Simon Pie-
tarin veli, sanoi hänelle: ”Täällä on poikanen, jolla on viisi 
ohraleipää ja kaksi kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle?” 
Jeesus sanoi: ”Asettakaa kansa aterioimaan.” Ja siinä pai-
kassa oli paljon ruohoa. Niin miehet, luvultaan noin viisitu-
hatta, laskeutuivat maahan. Ja Jeesus otti leivät ja kiitti ja 
jakeli istuville; samoin kaloistakin, niin paljon kuin he tah-
toivat. Mutta kun he olivat ravitut, sanoi hän opetuslapsil-
lensa: ”Kootkaa tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään jou-
tuisi hukkaan.” Niin he kokosivat ne ja täyttivät kaksitoista 
vakkaa palasilla, mitkä olivat viidestä ohraleivästä jääneet 
tähteeksi niiltä, jotka olivat aterioineet (6:1–13). 

Jeesus Kristus ei ollut kiinnostunut häntä seuranneesta ihmisjoukos-
ta, joka oli vaikuttunut hänen ihmeellisistä voimistaan. Hänen työnsä 
kohdistui pääasiassa omiin opetuslapsiinsa, jotka jo olivat hylänneet 
ulkoiset maalliset työnsä ja perhesiteensä oppiakseen seuraamaan 
hänen henkistä tietään. Kristus vaati hyvin paljon jokaiselta seuraa-
jaltaan:

Ja hän sanoi kaikille: ”Jos joku tahtoo minun perässäni kul-
kea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä 
ja seuratkoon minua.” –– Ja heidän tietä vaeltaessaan eräs 
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mies sanoi hänelle: ”Minä seuraan sinua, mihin ikinä me-
net.” Niin Jeesus sanoi hänelle: ”Ketuilla on luolat ja tai-
vaan linnuilla pesät, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin 
hän päänsä kallistaisi.” Toiselle hän sanoi: ”Seuraa minua.” 
Mutta tämä sanoi: ”Herra, salli minun ensin käydä hautaa-
massa isäni.” Mutta Jeesus sanoi hänelle: ”Anna kuolleitten 
haudata kuolleensa, mutta mene sinä ja julista Jumalan val-
takuntaa.” Vielä eräs toinen sanoi: ”Minä tahdon seurata si-
nua, Herra; mutta salli minun ensin käydä ottamassa jäähy-
väiset kotiväeltäni.” Mutta Jeesus sanoi hänelle: ”Ei kukaan, 
joka laskee kätensä auraan ja katsoo taaksensa, ole sovelias 
Jumalan valtakuntaan.” (Luuk. 9:23, 57–62) 

Ei ole syytä kuvitella, että kukaan voisi seurata Jeesus Kristuksen tie-
tä, ellei hänestä löydy henkisen totuuden nälkää ja aikaisempaa val-
miutta. Ihmisjoukot olivat ja ovat kiinnostuneita lähinnä Jeesuksen 
voimien hyväksi käytöstä oman tai läheistensä hyvinvoinnin ja etujen 
edistämiseen.

Jeesus yritti paeta vuorille, missä hän saattoi rauhassa opastaa ope-
tuslapsiaan, mutta joukko seurasi häntä sinnekin. Tässä tulee ottaa 
huomioon, että joukolla voidaan tarkoittaa myös sisäistä moninai-
suutta, joka on osa jokaista etsijää ja myös opetuslapsia. Sekä sisäi-
sestä että ulkoisesta joukosta puuttuu yhtenäisyys ja yksi päämäärä. 
Kukin toimii vain oman mukavuutensa ja menestyksensä edistämi-
seksi. Joukko ei ymmärrä juuri muuta kuin pinnallisia asioita. On 
helppo johtaa se harhaan, koska se ei tahdo paljon muuta kuin leipää 
ja sirkushuveja.

Evankelistalla on täytynyt olla mielessään tämä sisäinen joukko, sillä 
ulkoisen joukon vuorille seuraaminen ulkoisen leivän toivossa vai-
kuttaa siitäkin syystä oudolta, että Jerusalemin pääsiäisjuhlille me-
nevillä pyhiinvaeltajilla olisi luonnollisesti ollut ruokaa mukanaan. 
Vuorillakin, opetuslasten korkeamman ymmärryksen tasolla, olisi 
ilmennyt sisäistä joukkomaisuutta vaatimassa pelkkien omien tar-
peiden tyydyttämistä. Opetuslapset saattoivat olla nälkäisiä ja siihen 
keskittyessään kykenemättömiä kuuntelemaan mestarinsa opetusta. 
Nälkäinen joukko tunkeutui joka tapauksessa Jeesuksen tajuntaan, ja 
hän ihmetteli, millaista ravintoa tarvittiin ja mistä sitä oli saatavissa. 
Filippuksen vastaus osoittaa, mitä hänen mielessään liikkui: määräl-
lisiä asioita, kuten rahaa, leivänpaloja ja ihmisiä.
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Eräässä toisessa tilanteessa Jeesus lausui: ”Minä ylistän sinua, Isä, 
taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmär-
täväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille.” (Matt. 11:25) Vuorille 
seuranneen joukon mukana oli lapsi tai joku, joka oli yhtä viaton ja 
kunnianhimosta vapaa kuin lapsi. Evankeliumien kertoman mukaan 
opetuslapsetkin joutuivat käymään sisäistä taistelua persoonallista 
kunnianhimoa ja kilpailevia henkiä vastaan:

”Mutta kun Jeesus tiesi heidän sydämensä ajatuksen, otti hän lap-
sen ja asetti sen viereensä ja sanoi heille: ”Joka ottaa tykönsä tämän 
lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut; ja joka ottaa tykönsä 
minut, ottaa tykönsä hänet, joka on minut lähettänyt. Sillä joka teistä 
kaikista on pienin, se on suuri. Totisesti minä sanon teille: joka ei ota 
vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisäl-
le.” (Luuk. 9:46–48, 18:17)

Joukon mukana ollut nuori poika näyttää olleen ainoa, jossa oli hie-
man todellista leipää. Myöhemmän jakeen (Joh. 6:51)mukaan se tulee 
tulkita osallisuutena Kristuksen itsensä elämään ja olemukseen. An-
dreas huomasi pojan leipineen ja yrittää oman kilpailuviettinsä takia 
vähätellä nuoren pojan tai yksinkertaisen ja lapsenomaisen miehen 
henkistä arvoa.

Opettajana Jeesus Kristus hyödyntää tämän tilanteen opetuslapsille 
tärkeään läksyyn. Hän osoittaa, että yksinkertainen ja luottavainen 
sydän ylittää henkisesti kaikki mielen laskelmat ja kaavailut. Hän mo-
nistaa leivät ja kalat ja laajentaa lapsen ymmärrystä niin, että kaikki 
sinne kokoontuneet olemuksiltaan eritasoiset ihmiset tulevat tyydy-
tetyiksi. Kaikille opetuslapsillekin jäi riittävästi, ja hän kielsi heitä 
heittämästä leivänmurujakaan hukkaan tästä lapsen viisaudesta. Pel-
kät murutkin riittivät täyttämään kaikkien kahdentoista opetuslapsen 
korit.
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KUNINKAAKSI TULEMISEN PELKO JA HOUKUTUS

Kun nyt ihmiset näkivät sen tunnusteon, jonka Jeesus oli 
tehnyt, sanoivat he: ”Tämä on totisesti se profeetta, joka oli 
maailmaan tuleva.” Kun nyt Jeesus huomasi, että he aikoivat 
tulla ja väkisin ottaa hänet, tehdäkseen hänet kuninkaaksi, 
väistyi hän taas pois vuorelle, hän yksinänsä (6:14–15). 

Kristuksen opetukset tai hänen näyttämänsä tie eivät kiinnosta ih-
misjoukkoja. He ovat tunnusmerkkien ja ihmeiden lumoissa ja näke-
vät ainoastaan asioiden pinnallisen puolen. Odottamansa messiaan 
ja profeetan suhteen he tahtovat tässä tilanteessa saada varmistuk-
sen omiin ennakkonäkemyksiinsä. Melkein kaikki tulkitsivat Jeesus 
Kristuksen ulkonaisen olemuksen mukaan siitä huolimatta, että hä-
nen kaikki opetuksensa liittyivät sisäiseen henkiseen syntymään, ja 
että hän oli todennut: ”Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta.” 
(Joh. 18:36)

On mahdollista, että jopa jotkut hänen läheisistä oppilaistaan toivoi-
vat hänestä maallista kuningasta. Ainakin ihmisjoukot halusivat sitä. 
Jeesus pelkäsi näiden ottavan hänet kiinni tehdäkseen hänestä ku-
ninkaan, joten hän jätti opetuslapsensakin ja pakeni vuorten yksinäi-
syyteen.

Pelko liittyy kuitenkin haluihin ja houkutuksiin. Voimme ehkä aja-
tella, että Jeesus tunsi houkutusta kuninkuutta kohtaan ja joutui sen 
vuoksi pakenemaan joukkoja korkeamman olemuspuolensa turviin 
palauttaakseen tasapainonsa ja jatkaakseen hänelle kuuluvaa työtä.

Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti 
hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi hänelle: 
”Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat 
minua.” Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Mene pois, saatana; sillä kirjoi-
tettu on: ‘Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä 
ainoata palveleman.’” Silloin perkele jätti hänet; ja katso, enkeleitä 
tuli hänen tykönsä, ja he tekivät hänelle palvelusta (Matt. 4:8–11).
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”MINÄ OLEN” VOIMA

Mutta kun ilta tuli, menivät hänen opetuslapsensa alas jär-
ven rantaan, astuivat venheeseen ja lähtivät menemään jär-
ven toiselle puolelle, Kapernaumiin. Ja oli jo tullut pimeä, 
eikä Jeesus ollut vielä saapunut heidän luokseen; ja järvi 
aaltoili ankarasti kovan tuulen puhaltaessa. Kun he olivat 
soutaneet noin viisikolmatta tai kolmekymmentä vakomit-
taa, näkivät he Jeesuksen kävelevän järven päällä ja tulevan 
lähelle venhettä; ja he peljästyivät. Mutta hän sanoi heille: 
”Minä se olen; älkää peljätkö.” Niin he tahtoivat ottaa hänet 
venheeseen, ja kohta venhe saapui sen maan rantaan, jonne 
he olivat matkalla (6:16–21). 

On täysin selvää, että ellei löydy joitakin riittävästi valmistautuneita 
ihmisiä tunnistamaan Sanan todellinen luonto ja todistamaan siitä, ei 
se voi laskeutua ja tulla lihaksi ihmisten keskuuteen ja heidän sisäisyy-
teensä. Tämä takia Kristuksen toiminta opetuslastensa valmistami-
sessa ja opetuksessa on täysin välttämätöntä. Heidänkin kohdallaan 
työ ei ole helppoa, vaikka he ovat valikoitu joukko. Aina kun tapahtuu 
jotakin ihmeellistä tai mystistä, jota he eivät ymmärrä tavallisten lain-
alaisuuksien puitteissa, heissä ilmenee epäuskoa ja pelkoa. 

”Ja hän astui venheeseen heidän tykönsä, ja tuuli asettui. Niin he 
hämmästyivät ylen suuresti sydämessään. Sillä he eivät olleet noista 
leivistäkään päässeet ymmärrykseen, vaan heidän sydämensä oli paa-
tunut.” (Mark. 6:51–52)

Tämä hämmästyttävä tilanne avaa kuitenkin opetuslasten ymmärrys-
tä. Jeesus näyttää heille ensimmäisen kerran Jumalan pyhän nimen, 
MINÄ OLEN, majesteettisen voiman. Heprealaisten, kristillisten ja 
useiden muidenkin perinteisten kirjoitusten mukaan jonkun todelli-
sen nimen tunteminen, ja hänen nimissään toimiminen, edellyttävät 
osallisuutta hänen olemukseensa ja voimiinsa. Tämä käy ilmi jopa ny-
kyisessä englanninkielen käytössä: esim. ministeri saattaa virkansa 
takia puhua Amerikan presidentin nimissä ja valtuuksin. Opetuslap-
set saattoivat toimia Kristuksen valtuuksin, mikäli he uskoivat hänen 
nimeensä eli ymmärsivät hänen todellisen luontonsa ja osallistuivat 
hänen olemukseensa ja voimiinsa.
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Alkuperäisessä kreikankielessä nimi-sanan vastine on onome, joka 
liittyy myös voimaan ja olemukseen. Tässä voidaan sivumennen ottaa 
huomioon myös se, että juutalaisen filosofi Philon mukaan nimi tar-
koitti samaa kuin Logos.

Periaatteellista olemuksen muutosta ilmennettiin uuden nimen anta-
misella. Abramista tuli Abraham, Jaakobista Israel, Simonista Pietari 
ja Saulista Paavali. Kaikissa tapauksissa tämä tapahtui, kun persoona 
tuli tekemisiin korkeamman tason kanssa, minkä yhteydessä hänessä 
tapahtui periaatteellinen muutos.

Voidaan huomioida, että englannin Jesus (suomen Jeesus) on tul-
lut Joshuasta, joka vuorostaan juontuu heprean sanasta Yehoshua. 
Viimeisen sananmukainen merkitys on ”Yahweh pelastaa.” Vaikka ei 
olekaan täysin selvää, mitä Yahweh tai sen vokaaliton muoto, YHWH 
tarkoittaa, saattaa se hyvinkin viitata MINÄ OLEN -käsitteeseen eli 
Jumalan nimeen. Jeesuksen nimi tarkoittaisi siten sananmukaisesti 
”MINÄ OLEN pelastaa.”

Mutta Mooses sanoi Jumalalle: ”Mikä minä olen menemään 
faraon tykö ja viemään israelilaisia pois Egyptistä?” Hän 
vastasi: ”Minä olen sinun kanssasi; ja tämä olkoon sinulle 
tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt: kun olet 
vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä 
vuorella.” Mooses sanoi Jumalalle: ”Katso, kun minä menen 
israelilaisten luo ja sanon heille: ‘Teidän isienne Jumala on 
lähettänyt minut teidän luoksenne’, ja kun he kysyvät minul-
ta: ‘Mikä hänen nimensä on?’ niin mitä minä heille vastaan?” 
Jumala vastasi Moosekselle: ”Minä olen se, joka minä olen.” 
Ja hän sanoi vielä: ”Sano israelilaisille näin: ‘Minä olen’ lä-
hetti minut teidän luoksenne.” (2. Moos. 3:11–14)

Jumala itse on julistanut MINÄ OLEN omaksi mystisimmäksi ja 
pyhimmäksi nimekseen. Tämän nimen todellinen voima näytetään 
kaiken raamattukirjallisuuden mukaan ilmaistun ja luovutetun ai-
noastaan kahdelle suurelle ihmiselle, Moosekselle ja Jeesukselle. 
Ensimmäinen sai ainoastaan tilapäisen valtuutuksen, kun taas jäl-
kimmäiselle annettiin Pyhän Hengen laskeutumisen jälkeen pysyvät 
valtuudet. 

Jeesus Kristus saattoi puhua salatun Jumala nimen valtuuksin, koska 
hän oli yhtä Isän kanssa. Juuri tältä erottamattomalta perustalta hän 
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saattoi ilmentää MINÄ OLEN -tilaa. Kreikan vastaava käsite on ego 
eimi, jota Johanneksen evankeliumi ja Septuaginta käyttävät. Septu-
aginta on vanhin olemassa oleva kreikankielinen käännös heprealai-
sista kirjoituksista. Se on n. vuodelta 250 eKr. ja tunnettu kreikkaa 
puhuvien keskuudessa, Paavali ja evankelistat mukaan lukien.

On todisteita siitä, että ilmaus ego eimi (MINÄ OLEN) oli tarkoitettu 
jumalalliseksi nimeksi (ks. Raymont Brown, The Gospel according to 
John I–XII, Anchor Bible series vol. 29. appendix iv). Jesajan vas-
taavat jakeet, esim. 42.25, 51:12 ja 52:6 voitaisiin kääntää “Minä olen 
‘MINÄ OLEN’, joka peitän kaikki rikkomukset”, ”Minä olen ‘MINÄ 
OLEN*, joka lohdutan sinua” ja ”Minun kansani tulevat tuntemaan 
minun nimeni. Tuona päivänä (he saavat tietää), että ‘MINÄ OLEN’ 
puhuu heille.”

Näistä esimerkeistä voimme havaita, että MINÄ OLEN toimii Juma-
lan todellisena nimenä, Hänen voimillaan ja olemuksellaan. Juuri 
tässä muodossa Kristus käyttää ilmausta MINÄ OLEN osoittaakseen 
oman ykseytensä Jumalan kanssa ja osallisuutensa Hänen voimiinsa 
ja olemukseensa. Hän ei yhdistä asiaan omaa erityislaatuaan tai eri-
koisuuttaan.

”MINÄ OLEN” IKUISEN ELÄMÄN LEIPÄNÄ

Seuraavana päivänä kansa yhä vielä oli järven toisella puo-
lella, sillä he olivat nähneet, ettei siellä ollut muuta venhet-
tä kuin se yksi ja ettei Jeesus mennyt opetuslastensa kanssa 
venheeseen, vaan että hänen opetuslapsensa lähtivät yksi-
nään pois. Kuitenkin oli muita venheitä tullut Tiberiaasta lä-
helle sitä paikkaa, jossa he olivat syöneet leipää, sittenkuin 
Herra oli lausunut kiitoksen. Kun siis kansa näki, ettei Jee-
sus ollut siellä eivätkä hänen opetuslapsensa, astuivat hekin 
venheisiin ja menivät Kapernaumiin ja etsivät Jeesusta. 

Ja kun he löysivät hänet järven toiselta puolelta, sanoivat he 
hänelle: ”Rabbi, milloin tulit tänne?” Jeesus vastasi heille 
ja sanoi: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ette te mi-
nua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan 
sen tähden, että saitte syödä niitä leipiä ja tulitte ravituiksi. 
Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, 
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joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka Ihmisen 
Poika on teille antava; sillä häneen on Isä, Jumala itse, si-
nettinsä painanut.” Niin he sanoivat hänelle: ”Mitä meidän 
pitää tekemän, että me Jumalan tekoja tekisimme?” Jeesus 
vastasi ja sanoi heille: ”Se on Jumalan teko, että te uskotte 
häneen, jonka Jumala on lähettänyt.” 

He sanoivat hänelle: ”Minkä tunnusteon sinä sitten teet, että 
me näkisimme sen ja uskoisimme sinua? Minkä teon sinä 
teet? Meidän isämme söivät mannaa erämaassa, niin kuin 
kirjoitettu on: ‘Hän antoi leipää taivaasta heille syötäväksi.’” 
Niin Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teil-
le: ei Mooses antanut teille sitä leipää taivaasta, vaan minun 
Isäni antaa teille taivaasta totisen leivän. Sillä Jumalan leipä 
on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän.” 
Niin he sanoivat hänelle: ”Herra, anna meille aina sitä lei-
pää.” (6:22–34) 

Kun ihmisjoukko tapaa Jeesuksen, hän on tietoinen siitä, että he eivät 
seuranneet häntä ymmärtäen että ihmeet olivat ainoastaan merkkejä 
syvemmän totuuden ja opetusten suuntaan. He vain halusivat tyydyt-
tää pinnallista nälkäänsä. Kuitenkin he tunsivat vetoa hänen puoleen-
sa ja pitivät opettajana, rabbina. Jeesus neuvoi heitä etsimään sie-
lun, eikä vain fyysisen kehon ravintoa, sillä vain sielun ravitseminen 
saattoi johtaa ikuiseen elämään. Kristus keskittyy ainoastaan tähän 
sielun henkiseen ravitsemiseen, jonka suorittaa nyt ja aina jokaiseen 
persoonaan Ihmisen Poikana inkarnoitunut Jumalan Poika – mikäli 
ihminen ottaa Hänet vastaan.

Jokainen kaipaa tietenkin ikuista elämää, sillä se vaikuttaa hyvältä 
ajatukselta. Osa meistä on halukas tekemään oikein ja hyvin, Juma-
lan työtä, mutta lähinnä vain oman joukko-tasomme ja pinnallisten 
ajatustemme mukaan, jotka hyödyttävät omaa persoonallista itseäm-
me ja ovat syntyisin pelkojen ja halujen piiristä. Me kyllä kutsumme 
pyhimyksiä, profeettoja ja jopa Jumalaa rauhoittamaan tuomion pel-
koamme tai täyttämään jatkumisen halumme sekä tuomaan meille 
persoonallisen pelastuksen.

Joukko kysyy nyt, miten he voivat suorittaa Jumalan työtä. Kristuk-
sen antaman vastauksen mukaan he tekevät sitä, mikäli he ymmär-
täisivät, hyväksyisivät ja seuraisivat sitä olemusta, jonka Jumala on 
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lähettänyt ja joka asuu heidän kaikkien lihallisen olemuksen sisässä. 
He rakastaisivat ja tottelisivat tätä olemusta, jos he vain näkisivät sel-
västi ja syvästi. Jeesus sanoi: 

”Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen 
rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän 
kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ot-
taa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnet-
te hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.” (Joh. 
14:15–17)

Ihmisjoukot tulkitsevat Jeesuksen huomiot täysin ulkoisesti, niin että 
tämä olisi tarkoittanut itseään, jossakin määrätyssä paikassa synty-
nyttä puusepän poikaa. He vaativat ulkoisia tunnusmerkkejä ja ih-
meitä voidakseen hyväksyä hänen sanomansa. Voisiko hän kilpailla 
suuren profeetta Mooseksen kanssa, jonka teot olivat jo pintapuoli-
sen perinteen piirissä tulkittu täysin ulkonaisesti? Kykenisikö Jeesus 
suorittamaan samoja ihmetekoja? Miksi heidän pitäisi uskoa häneen? 
Mitä todisteita hän voi antaa okkulttisista voimistaan? Osaako hän 
Mooseksen tapaan pyytää taivaallista mannaa?

Jeesus puhuu heille vakavasti ja kertoo voimien tulevan Jumalalta. 
Hän toistaa moneen kertaan, ettei voimien ja niistä johtuvien ihmei-
den lähde ole Mooses tai Jeesus itse. Todellinen taivaasta tuleva leipä 
on Isän lähettämää, ja vasta sellainen voi johtaa ikuiseen elämään. 
Sillä ei ole mitään tekemistä historiallisen Jeesuksen kaltaisen ikui-
sen Kristuksen erillisen inkarnaation kanssa.

Paavali tarkentaa asiaa: ”Ja (esi-isät) söivät kaikki samaa hengellistä 
ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hen-
gellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus”. (1. Kor. 
10:3–4) Tämä Kristus toteaa (Joh. 8:58): ”Totisesti, totisesti minä 
sanon teille: ennen kuin Aabraham syntyi, olen minä ollut.” (engl. 
MINÄ OLEN)

Kristus on aina läsnä, jos me olisimme sydämissämme herkkiä ja 
avoimia MINÄ OLEN -vaikutukselle. Ymmärtämätön ja itsekkäästä 
egostaan kiinni pitävä ihmisjoukko vaatii sellaista, jota edes läheisim-
mät opetuslapset eivät olleet uskaltaneet pyytää: ”Anna meille nyt ja 
aina tätä leipää.”
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Jeesus sanoi heille: ”Minä olen elämän leipä; joka tulee mi-
nun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei 
koskaan janoa. Mutta minä olen sanonut teille, että te olette 
nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko. Kaikki, minkä Isä 
antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tykö-
ni tulee, minä en heitä ulos. Sillä minä olen tullut taivaas-
ta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka 
on minut lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että 
minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kado-
ta yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä 
minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja 
uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hä-
net viimeisenä päivänä.” 

Niin juutalaiset nurisivat häntä vastaan, koska hän sanoi: 
”Minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta”; ja he sa-
noivat: ”Eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, jonka isän ja 
äidin me tunnemme? Kuinka hän sitten sanoo: ‘Minä olen 
tullut alas taivaasta’ (6:35–42)?” 

Johanneksen evankeliumissa ei ole synoptisten vastineiden kaltaisia 
vertauksia, mutta sen opetukset ovat kuitenkin kaikkein mystisimpiä. 
Tämä evankeliumi on todella mitä henkisin ja sisäisin ja siinä mieles-
sä evankeliumeista esoteerisin. Se ei ole esoteerinen siinä mielessä, 
että siinä pyrittäisiin peittämään tai salaamaan jotakin – muuta kuin 
mitä viidennen luvun 31–47 jakeiden kommenteissa tuodaan esiin. 
Jeesus poikkesi tieltään puhuakseen joukoille sellaisella tavalla, ettei-
vät he ymmärtäisi sanoman todellista sisältöä, koska he olisivat käyt-
täneet sitä väärin. Evankeliumin sanoma on esoteerinen pikemmin-
kin siinä mielessä, että sanoma on sen luonnollisen verhon takana, 
joka on todellisuuden ja inhimillisen ymmärryksen ja käsityskyvyn 
välissä. Henkistä opetusta ja kurinalaisuutta tarvitaan juuri siitä syys-
tä, että niiden avulla aistimme puhdistuvat sitä mukaa kuin egomme 
asteittain syrjäytyy keskeisestä asemastaan elämässämme. Vasta sil-
loin saattaa jokin meidän oman pienen egomme tason ylittävä tulla 
havaittavaksi.

Ego sanoo, ”minä olen tämä tai tuo”, ja korostaa erikoisuuttaan ja 
erityistä merkitystään. Patanjalin joogasutrissa tätä kutsutaan asmi-
taksi. Sen sanotaan olevan yksi perustavaa laatua olevan sisäisen va-
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pautumisen este. Juuri tämä poissulkevuus oli syy Babylonin tuhoon, 
joka Jesajan kirjan 47:8–10 mukaan tapahtui lausumalla: ”Minä olen, 
eikä minun lisäkseni ole muita.”

He, jotka ovat vapautuneet egostaan, eivätkä julista itseään, tietävät 
että ”itsenäni minä en ole mitään.” Ainoastaan itsensä uhraten heidät 
voidaan pyhittää. Sellaiset ihmiset voivat sanoa, MINÄ OLEN, jotka 
ovat yhdistyneet KAIKKEEN olevaiseen ja tietävät, että Jumala on 
HÄN ON, tai että Brahman on SE ON. MINÄ OLEN on sanskritissa 
Aham asmi, kreikassa ego eimi ja hepreankielessä todennäköisesti 
YHWH tai Yahweh.

Kun persoona irrottaa erityisluonteisen ja rajallisen keskuksensa 
egosta, ei hän liukene tai hajoa minnekään, vaan keskus siirtyy Juma-
laan. Aina kun Jeesus käyttää käsitettä MINÄ OLEN ravitakseen tai 
johdattaakseen ikuista elämää kohden, hän on kiinteässä yhteydessä 
Isään ja tietää, ettei ilman Jumalaa voi tehdä mitään. Hänen puheen-
sa ei lähde hänestä itsestään tai hänen tahdostaan, vaan Jumalan 
valtuutuksesta ja Hänen nimissään. Ainoastaan silloin hän voi tuoda 
totuutta ja taivaallista leipää sekä olla niitä kumpaakin. Hänen Isänsä 
ja hän ovat yhtä. Hän on todellinen Atman, joka on yhtä Brahman 
kanssa, mikä tuodaan esiin eräässä Upanishadien ”Suuressa Lausu-
massa.” (ks. Manndukya Upanishad 2)

Kristuksen kutsun kuuleminen on jo sinänsä lahja Jumalalta. Vain 
jossakin määrin autuaat voivat tulla hänen luokseen. Ihmisjoukot 
eivät tietenkään usko, ymmärrä häntä tai tunnista hänen todellista 
luontoaan. He eivät ole ollenkaan valmistautuneita hänen esoteeri-
siin opetuksiinsa, vaikka he ovat nähneet joitakin hänen ihmeteko-
jaan. He eivät näe hänessä Kristusta, vaan pelkän Jeesuksen, Joosefin 
ja maallisen äidin pojan: ”Eikö tämä ole se rakentaja, Marian poika 
ja Jaakobin ja Jooseen ja Juudaan ja Simonin veli? Ja eivätkö hänen 
sisarensa ole täällä meidän parissamme (Mark. 6:3)?”

Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Älkää nurisko keskenänne. 
Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut 
lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä 
päivänä. Profeetoissa on kirjoitettuna: ‘Ja he tulevat kaik-
ki Jumalan opettamiksi.’ Jokainen, joka on Isältä kuullut ja 
oppinut, tulee minun tyköni. Ei niin, että kukaan olisi Isää 
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nähnyt; ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt Isän. 
Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo, sillä on 
iankaikkinen elämä. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne 
söivät mannaa erämaassa, ja he kuolivat. Mutta tämä on se 
leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuoli-
si. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos 
joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jon-
ka minä annan, on minun lihani, maailman elämän puoles-
ta.” Silloin juutalaiset riitelivät keskenään sanoen: ”Kuinka 
tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi?” Niin Jeesus sanoi 
heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellette syö Ih-
misen Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää 
itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä 
on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä 
päivänä. 

Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on to-
tinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se 
pysyy minussa, ja minä hänessä. Niin kuin Isä, joka elää, 
on minut lähettänyt, ja minä elän Isän kautta, niin myös se, 
joka minua syö, elää minun kauttani. Tämä on se leipä, joka 
tuli alas taivaasta. Ei ole, niin kuin oli teidän isienne: he söi-
vät ja kuolivat; joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti.” 
(6:43–58) 

Me pidämme ääntä ja rakentelemme erilaisia asiayhteyksiä aina, 
kun kuulemme jotakin itseämme korkeammalta tasolta tulevaa, jota 
emme ymmärrä. Mielen apina lörpöttelee lakkaamatta. Se ei voi lo-
pettaa nurisemistaan ja asettua hiljaisuuteen, johon Isä voisi meidät 
saattaa. Ainoastaan hiljainen ja syvä mieli voi ymmärtää Kristusta. 
Lisäksi jokainen, joka kuulee Jumalan kutsun, tunnistaa Kristuksen 
todellisen luonnon. Kristukseen tai Jumalaan uskomisessa tai hänen 
ymmärtämisessään ei tässä tapauksessa ole kyse mistään lahkolaisuu-
desta. Todellinen opettaja on lopulta Jumala, ja todellisen opetus tu-
lee ainoastaan Häneltä – ei suureltakaan inhimilliseltä tekijältä.

Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että Jumala on jokaisen ihmisen 
kaltainen persoona, joka voidaan havaita tavallisin keinoin ja silmin. 
Kukaan ei ole sillä tavoin nähnyt Jumalaa, koska Hänet voi havaita ai-
noastaan henkisen olemuksen kautta, joka on Jumalasta lähteneenä 
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suorassa yhteydessä Häneen. Sellainen voi vasta lausua MINÄ OLEN. 
Ainoastaan tämän ymmärtävät voivat omistaa iankaikkisen elämän. 

Todellinen elämän leipä on MINÄ OLEN. Se on yhdistynyt Henkeen 
ja antaa todellista henkistä ravintoa, joka yksin voi johtaa ikuiseen 
elämään. Tämä MINÄ OLEN pitää ymmärtää sisäisesti omassa itses-
sään. Se vastaa jumaluuden edustajaa kussakin sellaisessa ihmisessä, 
joka on ottanut vastaan Sanan ja tullut Jumalan synnyttämäksi. Hä-
nessä Sana on tullut lihaksi.

Sielun todellinen ravitseminen saavutetaan vain ”syömällä Kristuksen 
lihaa ja juomalla hänen vertaan”. Tämän toteamuksen ei kuitenkaan 
tulisi järkyttää kasvissyöjän sydäntä! Meitä ei kehoteta kajoamaan 
Joosefin ja Marian Jeesukseksi kutsutun persoonan fyysiseen kehoon 
syödäksemme sitä. Lause ei tarkoita fyysistä ruumista siten kuin ih-
misjoukot ajattelivat. Liha tässä evankeliumissa viittaa Kristuksen li-
haan, erityisesti kohdassa 1:14, jossa: ”Sana tuli lihaksi” viittaa paljon 
hienompaan ruumiiseen kuin fyysiseen, jonka hyödyttömyyttä koros-
taa myös tämän luvun jae 63. Tavallista lihaa tarvitaan tavallisessa 
elämässä, kun taas Kristuksen lihaa tarvitaan ikuista elämää varten, 
jonka suhteen tavallinen keho on hyödytön. Paavali kirjoittaa:

Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita; mutta toi-
nen on taivaallisten kirkkaus, toinen taas maallisten –– Niin 
on myös kuolleitten ylösnousemus: kylvetään katoavaisuu-
dessa, nousee katoamattomuudessa; kylvetään alhaisuudes-
sa, nousee kirkkaudessa; kylvetään heikkoudessa, nousee 
voimassa; kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen 
ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hen-
gellinen. Niin on myös kirjoitettu: ”Ensimmäisestä ihmises-
tä, Aadamista, tuli elävä sielu”; viimeisestä Aadamista tuli 
eläväksi tekevä henki. Mutta mikä on hengellistä, se ei ole 
ensimmäinen, vaan se, mikä on sielullista, on ensimmäinen; 
sitten on se, mikä on hengellistä. Ensimmäinen ihminen oli 
maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta. Minkä kal-
tainen maallinen oli, senkaltaisia ovat myös maalliset; ja 
minkä kaltainen taivaallinen on, senkaltaisia ovat myös tai-
vaalliset. Ja niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, niin 
meissä on myös oleva taivaallisen kuva (1. Kor. 15:40–49).
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On sanottu toistuvasti, että Kristus on ylhäältä taivaasta ja Jumalan 
Poika. Tällä taivaallisella ihmisellä on taivaallinen ruumis, jonka liha 
ja veri eivät ole samaa karkeaa ainesta kuin tavalliset ihmisten ke-
hot. Tämä ei tee siitä aineetonta, ainoastaan hienomman – samaan 
tapaan kuin valosta muodostunut aine on hienompaa kuin kivinen. Se 
on kuitenkin todellista ainetta, vaikkakin aineellisuudessaan erilaista 
kuin tavallinen keho. 

Henkinen ruumis muodostuu ottamalla vastaan hienosta ruumiista 
tulevaa energiaa, joka on Kristuksen lihaa ja verta. Sillä tavoin ih-
minen voi tulla olemukseltaan yhdeksi hänen ja hänen olemuksensa 
kanssa. Ilman tätä osallisuutta hienoon ruumiiseen meillä on aino-
astaan fyysinen keho, joka palautuu maahan fyysinen kuoleman jäl-
keen. Meillä ei silloin ole osuutta ylösnousemukseen ja iankaikkiseen 
elämään. He jotka omaksuvat Kristuksen olemuksen, pysyvät hänes-
sä samoin kuin Kristus pysyy Jumalassa.

Tämä energian liike ja vuodatus toimii kahteen suuntaan, sillä ky-
seessä on muotojen erilaisuudesta riippumaton ykseys. Ei ainoastaan 
Kristus ole Jumalassa, vaan Jumala on myös Kristuksessa. Samaan 
tapaan Kristuksen seuraajat olisivat hänessä, ja Kristus olisi opetus-
lapsissaan. 

Joissakin Tantra-joogan tapaisissa perinteissä tämä syömisen ja juo-
misen symboliikka korvataan eroottisella kuvakielellä, jossa kaksi ta-
soa yhtyy ja sisäistyy olemuksellisesti. Paavali toteaa: ”Minä elän, en 
enää minä, vaan Kristus elää minussa.” (Gal. 2:20)

Jeesus Kristus toistaa tässä evankeliumissa Ihmisen Poikaan viit-
taamalla sitä, että inhimillisen sielun on mahdollista ottaa vastaan 
Kristus. Meille kerrotaan, että ellemme syö Ihmisen Pojan lihaa ja 
juo hänen vertaan, meissä ei voi olla elämää. Ihmisen Poika on meitä 
lähellä, mutta Jumalan Poika ei ole. Jeesus Kristus on sekä Jumalan 
että Ihmisen Poika, siksi hän on inhimillisen olennon ja Jumalan vä-
linen linkki ja muodostaa siten tien täällä Sinne.

Evankeliumin henkinen hierarkia voidaan esittää seuraavan kaavion 
muodossa:
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Energiat virtaavat ylhäältä alaspäin ja myös alhaalta ylös. Kristus las-
keutuu ylhäältä, että me voisimme yhtyä Paavalin sanoihin: ”Kunnes 
me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemi-
sessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän mää-
rään.” (Ef. 4:13)

TAISTELUN TASOT

Tämän hän puhui synagoogassa opettaessaan Kapernau-
missa. Niin monet hänen opetuslapsistansa, sen kuultuaan, 
sanoivat: ”Tämä on kova puhe, kuka voi sitä kuulla?” 

Mutta kun Jeesus sydämessään tiesi, että hänen opetuslap-
sensa siitä nurisivat, sanoi hän heille: ”Loukkaako tämä tei-
tä? Mitä sitten, jos saatte nähdä Ihmisen Pojan nousevan 
sinne, missä hän oli ennen! Henki on se, joka eläväksi tekee; 
ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille pu-
hunut, ovat henki ja ovat elämä. Mutta teissä on muutamia, 
jotka eivät usko.” Sillä Jeesus tiesi alusta asti, ketkä ne oli-
vat, jotka eivät uskoneet, ja kuka se oli, joka oli kavaltava 
hänet. Ja hän sanoi: ”Sen tähden minä olen sanonut teille, 
ettei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei minun Isäni sitä 
hänelle anna.” 

Tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät 
pois eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssansa. Niin Jeesus 
sanoi niille kahdelletoista: ”Tahdotteko tekin mennä pois?” 
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Simon Pietari vastasi hänelle: ”Herra, kenen tykö me meni-
simme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat; ja me uskom-
me ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan Pyhä.” Jeesus 
vastasi heille: ”Enkö minä ole valinnut teitä, te kaksitoista? 
Ja yksi teistä on perkele.” Mutta sen hän sanoi Juudaasta, 
Simon Iskariotin pojasta; sillä tämä oli hänet kavaltava ja oli 
yksi niistä kahdestatoista (6:59–71). 

Ihmisjoukko oli jo hylännyt Jeesuksen, koska he eivät voineet päästä 
perille siitä, mitä hän sanoi. Useilla opetuslapsillakin oli vaikeuksia 
ymmärtää ja hyväksyä hänen sanomisiaan. ”Mutta luonnollinen ih-
minen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hä-
nelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava 
hengellisesti.” (1. Kor. 2:14)

Henkisellä ihmisellä on Jumalan asettamana sielussaan jo jonkin 
verran jumalallista. Tämä osuus pyrkii kasvamaan Hengen ja elämän 
puitteissa ja tuntee luontaista vetoa Kristuksen opetuksia kohtaan. 
Ainoastaan Isän hänelle tarkoittamat ja hänen maailmasta valitsemat 
opetuslapset jäivät hänen seuraansa. On tärkeätä korostaa evanke-
liumin tapaan, että me voimme saada väärän ja harhaisen kuvan sii-
tä, että juuri meidän pitää valita itsellemme oikea opetus ja opettaja. 
Monien perinteiden nojalla todellinen valinta suoritetaan ylhäältä.

Meidät kutsutaan ylhäältä. Sitten meidät koetellaan ja joko hylätään 
jäämään maallisille poluille tai hyväksytään ottamaan vastaan oh-
jausta ja opetusta totuuden ja Hengen tiellä – mikäli me haluamme 
kuolla oman itsekkään egomme suhteen ansaitaksemme oikeuden 
henkiseen syntymään.

Jeesus Kristus oli itse valinnut Juudaksen täysin tietoisena tämän 
myöhemmistä toimista, sillä opetuslasten valinta tapahtuu ylhäältä 
käsin. Koko evankeliumista käy ilmi, että Jeesuksella oli hämmäs-
tyttävä sisäinen näkemys ihmisten luonteesta. Tästä syystä olisi ollut 
erikoista, ellei hän olisi jo ennalta nähnyt Juudaksen toimia. Voidaan 
kysyä, miksi ihmeessä Juudas valittiin kahdentoista opetuslapsen 
kärkijoukkoon. Juudas oli jopa vastuussa Jeesuksen ja läheisten ope-
tuslasten varojen hoidosta. Hänelle suotiin viimeisellä ateriallakin 
kunniakas paikka.
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Meidän tulee tässä asiassa etsiä Jeesuksen suorittaman valinnat tar-
koitusta. Eräs mahdollinen syy ilmenee yllä olevan tekstin symboli-
sesta tulkinnasta vanhan ja uuden luomuksen suhteen. Sen mukaan 
ensimmäiset opetuslapset saattaisivat kuvata Jumalan ensimmäisinä 
luomia enkeleitä, jotka saattoivat kummassakin tapauksessa unohtaa 
oikean asemansa ja kuvitella itsekin olevansa mestareidensa kaltai-
sia: ”Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poi-
ka! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja! Sinä sanoit 
sydämessäsi: ‘Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan täh-
tiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen 
Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman 
vertaiseksi.’” (Jes. 14:12–14)

Myöhempien tapahtumien valossa me voimme ihmetellä, mistä syystä 
Jeesus luovutti Juudakselle tärkeän aseman opetuslasten pyhässä pii-
rissä (tätä käsitellään tarkemmin luvussa 13). Aivan samoin voidaan 
tosin kysyä, miksi Jumala ei kaikkivaltiudessaan lakkauttanut Lusife-
rin roolia Hänen vastustajanaan. Tässä täytyy ajatella, että vastakoh-
tien olemassaolo ja toiminta kuuluvat välttämättöminä osina luomis-
työhön ja myös Jeesus Kristuksen henkiseen draamaan. Kyseessä voi 
olla vain tietoisuuden ja unohduksen voimien loputon taistelu, jonka 
tarkoituksena on pitää suuri kosminen näytelmän käynnissä.

Jomman kumman puolen tuhoutuminen lopettaisi tämän näytelmän, 
joka on mahdollista vasta päivien lopussa, jolloin itse aikakin lakkaa 
olemasta. Krishna toteaa Mahabharatassa, että muussa tapauksessa 
valinta ei tapahdu taistelun tai sen puuttumisen välillä, vaan ainoas-
taan erilaisten taisteluiden kesken. Todellisuudessa kysymys on siitä, 
millä olemisen tasolla me aiomme käydä taistelua? 

Paavali kirjoittaa: ”Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyy-
tensä voimassa ––Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, 
vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia 
maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan 
avaruuksissa.” (Ef. 6:10–12)



98

HENGEN JA MAAILMAN VÄLINEN RISTIRIITA

Ja sen jälkeen Jeesus vaelsi ympäri Galileassa; sillä hän ei 
tahtonut vaeltaa Juudeassa, koska juutalaiset tavoittelivat 
häntä tappaaksensa. Ja juutalaisten juhla, lehtimajanjuh-
la, oli lähellä. Niin hänen veljensä sanoivat hänelle: ”Läh-
de täältä ja mene Juudeaan, että myös sinun opetuslapsesi 
näkisivät sinun tekosi, joita sinä teet; sillä ei kukaan, joka 
itse tahtoo tulla julki, tee mitään salassa. Koska sinä näitä 
tekoja teet, niin ilmoita itsesi maailmalle.” Sillä hänen vel-
jensäkään eivät häneen uskoneet. Niin Jeesus sanoi heille: 
”Minun aikani ei ole vielä tullut; mutta teille aika on aina 
sovelias. Teitä ei maailma voi vihata, mutta minua se vihaa, 
sillä minä todistan siitä, että sen teot ovat pahat. Menkää te 
ylös juhlille; minä en vielä mene näille juhlille, sillä minun 
aikani ei ole vielä täyttynyt. Tämän hän sanoi heille ja jäi Ga-
lileaan. 

Mutta kun hänen veljensä olivat menneet juhlille, silloin 
hänkin meni sinne, ei julki, vaan ikään kuin salaa. Niin juu-
talaiset etsivät häntä juhlan aikana ja sanoivat: ”Missä hän 
on?” Ja hänestä oli paljon kiistelyä kansassa; muutamat sa-
noivat: ”Hän on hyvä”, mutta toiset sanoivat: ”Ei ole, vaan 
hän villitsee kansan.” Ei kuitenkaan kukaan puhunut hänes-
tä julkisesti, koska he pelkäsivät juutalaisia (7:1–13). 

Matteus 13:55 mainitsee neljä Maria poikaa, Jeesuksen veljeä, sa-
moin kuin Markus 6:3. Nämä olivat Jaakob, Joosea, Simon ja Juudas. 
He eivät kuitenkaan vielä ymmärtäneet Jeesuksen todellista luontoa, 
toisin kuin jotkut hänen lähimmistä opetuslapsista. He uskoivat hä-
neen eli tulivat hänen opetuslapsikseen ja hänen vaatimaansa kurin-
alaisuuteen alistuviksi vasta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. 
Veljet halusivat saada Jerusalemin sosiaalisten ja uskonnollisten auk-
toriteettien vahvistuksen, vaikka olivat omin silmin nähneet Jeesus 
Kristuksen suorittamat suuret teot. Tämän vuoksi he halusivat hänen 
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näyttäytyvän ja suorittavan tekoja, vaikka he olivat tietoisia uskon-
nollisen hierarkian kielteisestä suhtautumisesta häntä kohtaan.

Jeesus oli paljastanut, että johtajat olivat ymmärtäneet väärin nou-
dattamiensa ja edustamiensa perinteiden todellisen merkityksen. 
”Ontot miehet” paheksuvat aina tämän tapaista sisäisen tyhjyyden 
paljastumista. Näin tekevät etenkin sellaiset kirkolliset ja opetusteh-
tävissä toimivat persoonat, joiden ammattina on pyhien hienojen kir-
joitusten ja perinteiden auktoriteetin ylläpito – mutta jotka eivät ole 
kuolettaneet omaa itsekästä egoaan.

Ylläolevan tekstin lopussa puhutaan selvästi juutalaisten johtajista, 
joita ihmisjoukot pelkäsivät. Tässä yhteydessä Jeesus opasti ihmisiä 
ja opetuslapsiaan seuraavasti – johon tosin voimme tehdä joitakin 
nykyaikaistuksia säilyttääksemme Jeesus Kristuksen henkisen ja uni-
versaalin sanoman:

Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset. 
Sen tähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitä-
kää; mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he 
sanovat, mutta eivät tee. He sitovat kokoon raskaita ja vai-
keasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten hartioil-
le, mutta itse he eivät tahdo niitä sormellakaan liikuttaa. Ja 
kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset heitä kat-
selisivat. –– Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, 
sillä yksi on teidän Isänne, hän, joka on taivaissa.  –– Mutta 
voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun 
suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette 
mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä. –– Voi 
teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te 
kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännyn-
näisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä hel-
vetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette! 
Voi teitä, te sokeat taluttajat, –– jotka siivilöitte hyttysen, 
mutta nielette kamelin! –– te puhdistatte maljan ja vadin 
ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillit-
tömyyttä! Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, 
että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi. –– Te olette valkeiksi 
kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät kau-
niilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea 
saastaa! Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä 
hurskailta (engl. pyhiltä), mutta sisältä te olette täynnä ul-
kokultaisuutta ja laittomuutta (Matt. 23:2–28).
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Ei ole selvää tietoa siitä, minkä vuoksi Jeesus Kristus päättää tässä 
vaiheessa mennä Jerusalemiin. Miksi aika oli kyseisen kolmen tai nel-
jän päivän kuluttua oikea, kun juhla jo puolessa välissä? Odottiko hän 
jonkinlaista uskonnollista huipentumaa kehittyväksi ennen kuin itse 
ilmaantuisi heidän joukkoonsa temppeliin? Johtuiko ajoitus joistakin 
astrologisista seikoista? Halusiko hän vain osallistua tilaisuuteen il-
man veljiään, jotka eivät ymmärtäneet häntä eivätkä siten voineet olla 
todella avuksi? 

Joka tapauksessa Jeesus ei ollut kiinnostunut samanlaisista asioista 
kuin veljensä. Hänellä oli omat sisäiset syynsä toimia omalla taval-
laan. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että hän olisi tehnyt omien 
halujensa mukaan – päinvastoin. Hän ei välittänyt lainkaan omasta 
mukavuudestaan tai nautinnostaan, pitämisistään tai inhoamisistaan 
– Jeesus vain teki kuuliaisuudesta Jumalan tahtoa ja ainoata todel-
lisuutta kohtaan sen, mikä hänen oli tehtävä. Kaikki muu, hän itse 
mukaan lukien, olivat toissijaisia asioita. 

”Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimo-
aan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin 
(engl. omaan itseään, kreikankielen psycheä, joka usein käännetään 
sieluksi) hän ei voi olla minun opetuslapseni. Ja joka ei kanna ris-
tiänsä ja seuraa minua, se ei voi olla minun opetuslapseni.” (Luuk. 
14:26–27)

Tässä on kyseessä etsijän prioriteetit: oma itse ei ole Jumalaan verra-
ten mitään, ja kaikki erilaiset suhteet ovat mitättömiä, sillä ”Jumala 
yksin on hyvä.” (Luuk. 18:19)

Periaatteellinen kysymys koskee auktoriteettia. Jokainen meistä etsii 
joka hetki ulkoista auktoriteettia, joka hyväksyisi meidän tekomme, 
ajattelumme, tunteemme, viehtymyksemme tai arvostuksemme. Mi-
käli kyse ei ole ihmisjoukkojen palvonnasta, niin me haemme omien 
vanhempiemme tai opettajiemme hyväksyntää, pappien siunausta, 
otteita pyhistä kirjoituksista, perinteiden mukaisia rangaistuksia tai 
jonkin muun ulkoisen jumaluuden hyväksyntää.

Itsetuntomme nojaa lähes kokonaan toisten sanoihin, ajatuksiin tai 
siihen, mitä me itse kuvittelemme heidän lausuvan tai ajattelevan 
meistä. Saatamme tietenkin asettua vastustamaan näitä auktoriteet-
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teja, mutta sellainen ei sinänsä vapautua meitä niistä. Todellinen 
vapaus ei ole mahdollista etsimällä hyväksyntää tai vastustamalla 
hyljeksintää. Vapaus ei löydy etsimällä, koska se ei tule palkkiona 
mistään saavutuksesta. Se nousee luonnollisesti esiin silloin, kun ih-
minen rohkeasti ja tärkeilemättä omistautuu syvän sisäisen auktori-
teetin kutsun mukaisesti siihen, mitä tulee tehdä.

Jokaisen sielun syvyyksissä asustaa jumaluus. Ainoastaan se voi an-
taa valtuudet, jotka eivät tarvitse lisävaltuutuksia. Jos joku puhuu 
näistä syvyyksistä, niin hän ei ole pelkkä persoona, vaan toimii todel-
lisin valtuutuksin Logoksen lähteestä käsin – niin kuin Jeesus Kristus 
ollessaan yhtä Isänsä kanssa.

MINUN OPETUKSENI EI OLE MINUN OMAANI

Mutta kun jo puoli juhlaa oli kulunut, meni Jeesus ylös py-
häkköön ja opetti. Niin juutalaiset ihmettelivät ja sanoivat: 
”Kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikkei ole oppia saanut?” 
Jeesus vastasi heille ja sanoi: ”Minun oppini ei ole minun, 
vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Jos joku tahtoo teh-
dä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi 
Jumalasta, vai puhunko minä omiani. Joka omiaan puhuu, 
se pyytää omaa kunniaansa, mutta joka pyytää lähettäjänsä 
kunniaa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä. 

Eikö Mooses ole antanut teille lakia? Ja kukaan teistä ei la-
kia täytä. Miksi tavoittelette minua tappaaksenne?” Kansa 
vastasi: ”Sinussa on riivaaja; kuka sinua tavoittelee tappaak-
sensa?” Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Yhden teon minä tein, 
ja te kaikki kummastelette. Mooses antoi teille ympärileik-
kauksen – ei niin, että se olisi Moosekselta, vaan se on isiltä 
– ja sapattinakin te ympärileikkaatte ihmisen. Sen tähden: 
jos ihminen saa ympärileikkauksen sapattina, ettei Moosek-
sen lakia rikottaisi, miksi te olette vihoissanne minulle siitä, 
että minä tein koko ihmisen terveeksi sapattina? Älkää tuo-
mitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio.” 

Niin muutamat jerusalemilaisista sanoivat: ”Eikö tämä ole 
se, jota he tavoittelevat tappaaksensa? Ja katso, hän puhuu 
vapaasti, eivätkä he sano hänelle mitään. Olisivatko halli-
tusmiehet tosiaan saaneet tietoonsa, että tämä on Kristus? 
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Kuitenkin, me tiedämme, mistä tämä on; mutta kun Kristus 
tulee, niin ei kukaan tiedä, mistä hän on.” Niin Jeesus pu-
hui pyhäkössä suurella äänellä, opetti ja sanoi: ”Te tunnette 
minut ja tiedätte, mistä minä olen; ja itsestäni minä en ole 
tullut, vaan hän, joka minut on lähettänyt, on oikea lähettä-
jä, ja häntä te ette tunne. Minä tunnen hänet, sillä hänestä 
minä olen, ja hän on minut lähettänyt.” 

Niin heillä oli halu ottaa hänet kiinni; mutta ei kukaan käy-
nyt häneen käsiksi, sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut. 
Mutta monet kansasta uskoivat häneen ja sanoivat: ”Kun 
Kristus (engl. Messias) tulee, tehneekö hän enemmän tun-
nustekoja, kuin tämä on tehnyt?” Fariseukset kuulivat kan-
san näin kiistelevän hänestä; niin ylipapit ja fariseukset 
lähettivät palvelijoita (engl. temppelin vartioita) ottamaan 
häntä kiinni (7:14–32). 

Tässä huomataan taas kerran, että Jeesus Kristus ei puhu persoonal-
lisena auktoriteettina tai omissa nimissään, vaan Jumalan valtuutuk-
sin, voimin ja Isän nimissä. Hän ei etsi omaa etua ja kunniaa, vaan 
Hänen kunniaa, joka oli hänet lähettänyt ja jonka apostoli hän itse oli. 
Jeesus ei puhunut asmitan (Joogasutrien ”Minä olen tämä”) tilasta, 
vaan hänen lähtökohtansa oli MINÄ OLEN. Tässä mielessä hän oli to-
dellinen profeetta, joka kreikankielessä tarkoittaa Jumalan välinettä.

Tässä syntyy periaatteellinen erotus itsevanhurskautus ja Itsevan-
hurskautus -käsitteiden välille. Edellisessä tapauksessa yksilöt työs-
kentelevät omin energioin ja tarkoitusperin, jälkimmäisessä he te-
kevät kaiken Jumalan kunniaksi ja Jumalan voimin, jotka toimivat 
heidän kauttaan.

Aikaisemmin on mainittu, että ilman Jumalaa mitään ei voida tehdä, 
eikä liioin ilman inhimillisiä olentoja. Krishna tarvitsee Arjunaa to-
teuttamaan tahtoaan, samoin Jumala tarvitsee Jeesus Kristusta suo-
rittamaan Hänen työtään. Jeesus vuorostaan uhrasi itsensä Jumalan 
tahdolle tiedostaen asiaan liittyvät kärsimykset ja täysin ehdottoman, 
kurinalaisen antaumuksen: ”Isäni, jos mahdollista on, niin menköön 
minulta pois tämä malja; ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan 
niin kuin sinä.” (Matt. 26:39)
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Jeesus Kristuksen näkökyky oli samaa kuin suuren joogin: hän saattoi 
helposti havaita ihmisten todellisen luonnon, samoin menneet ja tule-
vat pyrkimykset. Joogasutrien mukaan valaistulle ihmiselle kaikki ai-
kapuitteet ilmenevät tässä nykyisyydessä. Jeesus näki, että hänet voi-
tiin tuomita Mooseksen lain rikkomisesta, jota hänen kuulijansa tosin 
jatkuvasti harjoittivat lain henkisen tulkinnan suhteen. Juutalaisten 
johtajat halusivat tuhota sellaisen, jota he eivät ymmärtäneet eivätkä 
voineet mitätöidä. Heidän sydäntensä pimeydestä kuului kuitenkin 
jonkin verran hiljaista kuisketta, joka edusti heidän omaatuntoaan. 
Jopa puhdasoppisuuden vahvassa linnakkeessa, Suuressa Neuvos-
tossa (Sanhedrinissa) oli ainakin kaksi Kristuksen salaista seuraajaa, 
Nikodeemus ja Joosef Arimatialainen. Jälkimmäinen hautasi Jeesuk-
sen tämän kuoleman jälkeen, kun Jeesuksen lähimmät opetuslapset 
olivat surun murtamia ja paossa.

Kyseessä oli kuitenkin sotatila kahden vastakkaisen asian kesken. En-
simmäinen on henkinen totuus, joka on aina tuore ja jota ei voida 
pakottaa minkään muotin tai lakien puitteisiin. Se puhuu omalla val-
tuutuksellaan ja on ainoastaan niiden havaittavissa, jotka ovat siihen 
sisäisesti valmiita. Toinen puoli koostuu tavanomaisesta totuuskäsi-
tyksestä, joka nojaa aina ulkoisiin auktoriteetteihin ja pyrkii muotoi-
lemaan käsityksensä ahtaiksi laeiksi. 

Taistelu käydään ikuisen ja ajallisen totuuden, Itsen ja egon – evan-
keliumin termein hengen (pneuman) ja itsen (psyyken, joka kristil-
lisissä kirjoituksissa käännetään usein sieluksi tai elämäksi) välillä. 
Näiden kahden välinen rauha on mahdollista ainoastaan silloin, kun 
alempi sisältyy ylempään ja ottaa ylemmän vastaan, jolloin se asettuu 
sille kuuluvalle paikalle. 

Ulkoisten asioiden mukaan arvostelevat eivät kuitenkaan anna arvoa 
tai sijaa syville totuuksille, koska sellainen edellyttää kuolemista it-
sensä suhteen. Jos emme siihen kykene tai edes ymmärrä itsemme 
kadottamisen tarpeellisuutta, me emme voi seurata Kristusta tai ke-
tään muutakaan henkistä opettajaa. Voimme jopa yrittää hiljentää 
Hengen syyttävän kutsun. Kristus lausui: ”Te tavoittelette minua tap-
paaksenne, koska minun sanani ei saa tilaa teissä.” (Joh. 8:37)

Jeesus ei lainkaan soveltunut niiden odotuksiin, joilla oli erityisiä 
ennakkonäkemyksiä tulevan messiaan alkuperästä ja toiminnasta. 
Kirjalliset ja teologiset auktoriteetit olivat rakennelleet nämä kiinto-
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ajatukset. Niistä muodostuu ihmisten palvontakohteita, jotka estävät 
heitä näkemästä totuutta, vaikka se tuijottaisi heitä suoraan silmiin. 
Tällainen epäjumalien palvonta estää kaiken yllättävän havaitsemisen 
ja aidon sisäisen näkemyksen tuntemattomaan. Se kutoo mentaali-
sen pakkopaidan kaiken nähtävissä tai tiedostettavissa olevan päälle. 
Tästä syystä Mestari Eckhartin kaltainen ihminen pyysi Jumalaa aut-
tamaan irrottautumisessa Jumalaa koskevista ajatuksista, koska jo-
kainen, joka lähestyy Jumalaa jonkin muodon kautta, on kiinni oman 
mielensä Hänestä muodostamassa luomuksessa. Ajattelija ei ole kiin-
nittynyt Jumalaan, joka on kaikkien meille mahdollisten ideoiden ja 
kuvien tuolla puolen.

Eräästä syvästi Jumalaan uskovasta miehestä kerrotaan, että luon-
nononnettomuuden aikaan tulva hävitti hänen talonsa. Tapahtuman 
aikana hän itse piti kiinni puun oksasta ja rukoili Jumalaa. Mies oli 
varma, että Jumala kuulisi ja pelastaisi hänet. Joku tuli veneellä hä-
nen lähelleen ja pyysi häntä mukaansa, mutta hän kieltäytyi luottaen 
Jumalan apuun. Vielä kaksi venekuntaa tarjosi apuaan, mutta mies 
jäi odottamaan Jumalan väliintuloa. Vesi jatkoi nousuaan, ja lopulta 
mies hukkui. Kun hän sitten ilmaantui taivaaseen, vaati hän selitys-
tä siitä, miksi hänen uskoaan ei otettu huomioon ja miksi Jumala ei 
rientänyt pelastamaan miestä tulvalta. Jumala vastasi: ”Sinä hullu! 
Kolme kertaa Minä tulin sinua veneellä pelastamaan, mutta aina sinä 
kieltäydyit avusta!”

Jeesuksen Kristuksen ympärillä olevat ihmiset jatkoivat messiaan tu-
lemisen odottamista, koska Jeesus itse ei sopinut heidän ennakkonä-
kemykseensä. He tiesivät, että Jeesus oli Marian ja puuseppä Joosefin 
poika ja että hänellä oli veljiä ja sisaria. He tiesivät, että kenenkään ei 
lisäksi voisi olettaa tuntevan tulevan messiaan alkuperää – eikä sellai-
nen ainakaan voisi tulla Galileasta.

Tällaisen tiedon perustalta he ymmärsivät kovin vähän ja näkivät si-
täkin vähemmän. He eivät voineet uskoa, koska he eivät nähneet. Li-
säksi he eivät voineet nähdä, koska he pysyivät kiinni omaamissaan 
näkemyksissä, joissa ei ollut tilaa millekään yllätyksille tai ihmeille 
joita todellinen sisäinen näkemys usein sisältää.

He näkivät ainoastaan asioiden pinnan ja arvioivat sen perusteella. 
Jos heidän arvionsa olisivat olleet oikeita, he olisivat arvioineet Hen-
keä hengen kautta, eivätkä pelkän ruumiin ja mielen avulla. 
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”Jotakin nähdäkseen täytyy olla silmä, joka sopii sen näkemiseen ja 
on sen kaltainen. Silmä ei milloinkaan voisi nähdä aurinkoa, ellei sii-
nä olisi jotakin auringon kaltaista. Sielu ei voisi nähdä Alkuperäistä 
Kauneutta, ellei se itse olisi kaunis” (Plotinus, Enneadit 1.6.9)

KUKAAN EI VOI TULLA SINNE, 
MISSÄ ”MINÄ OLEN”

Mutta Jeesus sanoi: ”Minä olen vielä vähän aikaa teidän 
kanssanne, ja sitten minä menen pois hänen tykönsä, joka 
on minut lähettänyt. Silloin te etsitte minua, mutta ette löy-
dä; ja missä minä olen, sinne te ette voi tulla.” Niin juutalai-
set sanoivat keskenään: ”Minne tämä aikoo mennä, koska 
emme voi löytää häntä? Eihän vain aikone mennä niiden 
luo, jotka asuvat hajallaan kreikkalaisten keskellä, ja opet-
taa kreikkalaisia? Mitä tämä sana on, jonka hän sanoi: ‘Te 
etsitte minua, mutta ette löydä’, ja: ‘Missä minä olen, sinne 
te ette voi tulla’ (7:33–37)?” 

Ainoastaan he, jotka alistavat itse-tahdon Itsen tahdon alaisek-
si, Kristuksen joogaan eli ikeeseen (sana yoga liittyy englannin 
ikeeseen=yoke) ja ottavat toteuttaakseen Jumalan tahdon, voivat ym-
märtää hänen opetuksiaan ja tunnistaa hänen todellisen lähtökohtan-
sa. 

Mitään arvokasta opetusta ei voida ymmärtää pelkästään mielen 
avulla. Jooga ei koostu lukuisista mielelle esitetyistä asioista, joita 
se voi omaksua tai hylätä. Se ei liioin muodostu tunnepurkauksista. 
Opetukset sisältävät tietenkin ideoita ja tunnepitoista ainesta, mutta 
ne kumpuavat korkeamman mielen alueelta ja ovat ymmärrettävissä 
ainoastaan silloin, kun me itse olemme riittävästi muuntuneita pääs-
täksemme yhteyteen korkeamman mielen kanssa.

Opetus vaatii meiltä ennen muuta määrätietoista harjoitusta, että 
matkaaja todella astuisi sille ainoalle polulle, jota kulkien keho, mieli 
ja tunteet voidaan alistaa korkeamman mielen ja tunteiden alaisik-
si. Tällä tavoin kurinalaistuneiden opetuslasten kuulo saattoi alkaa 
ulottua mestarin sanojen taakse. Jättämättä taakseen oman, Jumalaa 
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määrittelevän mielensä, ja antaen Jumalan ajatella sen puitteissa, he 
saattoivat osallistua mestarin jumalalliseen mieleen. 

Jakob Böhme tunnustaa: ”En minä omana minuutenani tiedä näitä 
asioita, mutta Jumala tietää ne minussa.” Paavali kirjoittaa: ”Minä 
elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa.” (Gal. 2:20) Jeesus 
itse lausuu: ”Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu it-
sestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat Hänen.” (Joh. 
14:10)

Evankeliumin alussa todetaan: ”Hän tuli omiensa tykö, ja hänen 
omansa eivät ottaneet häntä vastaan.” (Joh. 1:10) Suurin osa ihmisis-
tä ei tunnistanut tai edes pystynyt tunnistamaan Kristuksen todellista 
luontoa ja sitä sisäistä Logosta, johon hän alituisesti pyrki johdatta-
maan kuulijoidensa huomion. Hän seisoi henkistä energiaa säteilevä-
nä majakkana heidän keskuudessaan, mutta heidän harjoittamaton 
näkökykynsä ei kyennyt tiedostamaan hänen todellista luontoaan. 

Ihmiset olivat kiinnostuneet omista uskonnollisista näkemyksistään, 
perinteisistä ajatusmuodoista, kirjallisista auktoriteeteista ja omien 
johtajiensa hyväksynnästä. Jeesuksen poistuttua, kun nykyhetki oli 
muuttunut menneisyydeksi ja (hänen) Läsnäolo ainoastaan muisti-
kuvaksi, he olisivat kyllä etsineet häntä, mutta eivät voineet enää löy-
tää. Siellä missä hän on, vallitsee ajaton läsnäolo (nyt) MINÄ OLEN 
-tilassa. He eivät kuitenkaan voineet astua siihen, koska olivat – ku-
ten me kaikki olemme – ajan ja kaiken ajallisen lumoamia, eivätkä he 
olleet kuolleet itselleen rakkauden kautta.

Ihmisen uteliaisuus etsii menneestä ja tulevasta, 
tarttuen kumpaankin.

Ymmärtäkää, että pyhät asuvat ajan ajattomassa risteyskohdassa,
eikä missään muualla. Antaen ja ottaen jotakin, 

rakastaen he kuolevat ajalle antautuen, 
itsestään innolla luopuen.

T. S. Elliot, The Dry Salvages, Four Quartets
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Sanoissa “missä MINÄ OLEN, sinne ette voi tulla”, piilee kauhea sa-
laisuus. Se on elämän lähteen ja tuhoavan liekin voimakas kutsu. Se 
on eliksiiri, joka parantaa ja miekka, joka leikkaa. Missä MINÄ OLEN 
on kaiken olevaisen lähde, johon kukaan Siitä erillään oleva ei voi as-
tua. Kaikkivaltiaan läsnäolossa kaikki Siitä irrallaan olevat ovat vir-
heellistä ja epätodellista – vieläpä Jumalan Poikakin.

”Eräs hallitusmies kysyi häneltä sanoen: ”Hyvä opettaja, mitä minun 
pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin?” Jeesus sanoi 
hänelle: ”Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä, paitsi Ju-
mala yksin.” (Luuk. 18:18–19)

Jumala ei tahdo muuta kuin täydellistä inhimillisen uhrausta, sillä 
meidän loppumme on meidän alkumme. 

”Joka elämäänsä (engl. itseään, psyykeään) rakastaa, kadottaa sen; 
mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen 
iankaikkiseen elämään.” (Joh. 12:25)

Historiallis-kielitieteen (etymologian) nojalla on ilmeistä, että evan-
keliumin opetusten päämäärä oli se, että meidän pitää uhrata itsem-
me tullaksemme pyhiksi. Jeesus Kristus esittää kutsun ja asettaa mal-
lin: kärsiä hänen kasteensa kera, eli kuolla itsemme suhteen oman 
tahtomme ylittäen, ottaen hänen tapaansa oma ristimme, niin että 
vanha itsemme voidaan ristiinnaulita. Silloin me kykenemme teke-
mään Hänen tahtonsa, joka on hänet ja meidät lähettänyt.

SISIMMÄSTÄ (engl. VATSASTA) VIRTAAVAT 
ELÄVÄN VEDEN VIRRAT

Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja 
huusi ja sanoi: ”Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni 
ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään (engl. 
Vatsastaan) on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän 
veden virrat.” 

(myöhempi lisäys: Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka nii-
den piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut 
vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu). Niin muu-
tamat kansasta, kuultuaan nämä sanat, sanoivat: ”Tämä on 
totisesti se profeetta.” Toiset sanoivat: ”Tämä on Kristus.” 
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Mutta toiset sanoivat: ”Ei suinkaan Kristus tule Galileasta? 
Eikö Raamattu sano, että Kristus on oleva Daavidin jälkeläi-
siä ja tuleva pienestä Beetlehemin kaupungista, jossa Daa-
vid oli?” Niin syntyi kansassa eripuraisuutta hänen tähten-
sä. Ja muutamat heistä tahtoivat ottaa hänet kiinni. Mutta ei 
kukaan käynyt häneen käsiksi. 

Niin palvelijat palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja 
nämä sanoivat heille: ”Miksi ette tuoneet häntä tänne?” 
Palvelijat vastasivat: ”Ei ole koskaan ihminen puhunut 
niin, kuin se mies puhuu.” Niin fariseukset vastasivat heil-
le: ”Oletteko tekin eksytetyt? Onko kukaan hallitusmiehistä 
uskonut häneen tai kukaan fariseuksista? Mutta tuo kansa, 
joka ei lakia tunne, on kirottu.” Niin Nikodeemus, joka en-
nen oli käynyt Jeesuksen luona ja joka oli yksi heistä, sanoi 
heille: ”Tuomitseeko lakimme ketään, ennen kuin häntä on 
kuulusteltu ja saatu tietää, mitä hän on tehnyt?” He vastasi-
vat ja sanoivat hänelle: ”Oletko sinäkin Galileasta? Tutki ja 
näe, ettei Galileasta nouse profeettaa.” (7:37–52) 

Jeesus Kristus kutsuu luokseen niitä, jotka etsivät ja janoavat henkeä. 
Lähteestä kutsutaan juomaan ne, jotka tunnistavat Kristuksen todel-
lisen luonnon ja kykenevät siten opetuslapsina seuraamaan häntä ja 
uskomaan häneen. Tällä tavoin ihminen kutsutaan Hengen, Jumalan 
Pojan yhteyteen, joka merkitsee myös samuutta Isän kanssa. 

”Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää 
hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. 
Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hen-
gessä ja totuudessa.” (Joh. 4:23–24)

Tässä keskuksessa pyhiinvaeltaja tulee yhdeksi sen henkisen lähteen 
kanssa, joka virtaa elämää antavana virtana sisimmästä. Sata vuotta 
Jeesuksen jälkeen rabbi Aqiba totesi: ”Aloitteleva opetuslapsi on kuin 
lähde, joka voi jakaa ainoastaan sitä vettä, jonka hän on saanut. Edis-
tyneempi oppilas on puro, jossa virtaa elävää vettä.”

Hengen paikka sijoitetaan tässä sisimpään (engl. tekstissä vatsa, krei-
kan koilia), joka pätee myös monissa muissa henkisissä perinteissä, 
heprealaiset mukaan lukien. Sananlaskuissa kerrotaan: ”Ihmisen 
henki on Herran lamppu: se tutkistelee sydämen kammiot (engl. vat-
san osat) kaikki. Hengityskin liitetään käytännössä lähes kaikissa pe-
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rinteissä kiinteästi henkeen. Japanissa persoonan ruumiin keskusta 
ja sielua kutsutaan sanalla hara. Monet henkiset oppilaat korostavat 
tätä keskusta. Se on erityisasemassa mm. Zen-buddhismissa, jossa 
katsotaan, että haraan keskittymättömällä ei ole lainkaan keskusta.

Kyseinen keskus sijaitsee vatsassa, solar plexuksen (sisuspunoksen) 
alapuolella. Paikannus viittaa sen tärkeään merkitykseen, sillä mo-
nissa perinteissä Henkeä kuvataan usein auringolla (sisuspunoksen 
hermotus lähtee säteittäin kuin valo auringosta). Keskus on lähellä 
napaa, jonka kautta elämää ylläpitävät energiat tulevat napanuoraa 
pitkin sisään, kun lapsi kehittyy kohdussa. Joogan teoriassa yksi hy-
vin tärkeistä chakroista (energiakeskuksista) sijaitsee navan lähellä. 
Sitä kutsutaan manipura chakraksi, joka sananmukaisesti tarkoittaa 
”jalokivin täyttyvää keskusta.” 

Edellä olevan tekstin symboliikka samastaa aivan oikein elävän ve-
den Henkeen. Se muistuttaa meitä siitä, että Jeesus-nimisen ihmisen 
ristiinnaulitseminen oli välttämätöntä, että Kristus voisi nousta ylös. 
Täysin vastaavasti jokaisen ihmisen täytyy ristiinnaulita vanha itsen-
sä voidakseen tulla yhdeksi sisältä (vatsasta) kumpuavan elävän ve-
den virran kanssa ja astuakseen ikuiseen elämään johtavalle polulle. 
Pyhä Paavali kysyy:

”Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut 
Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kas-
tetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut 
kasteen kautta kuolemaan, että niinkuin Kristus herätettiin 
kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin 
uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen 
kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin 
olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa, kun 
tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen 
kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, 
niin ettemme enää syntiä palvelisi; sillä joka on kuollut, se 
on vanhurskautunut pois synnistä. Mutta jos olemme kuol-
leet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös 
elää hänen kanssaan.” (Room. 6:3–8)

Meidän tulee kuitenkin olla tarkka tulkitessamme itsemme suhteen 
kuolemista ja ristiinnaulitsemisen tärkeyttä uuden elämän kannalta 
tai kastetta Jeesus Kristuksen kuolemaan. On täysin selvää, ettei siinä 
kehoteta kuolemaan itsemurhan kautta, vaan itsekkäiden pelkojen ja 
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halujen – maailmallisuuden – ristiinnaulitsemista. Tämä on välttä-
mätöntä, koska sellaiset estävät meitä näkemästä selvästi ja puolu-
eettomasti todellisuutta. Me emme tiedä, mitä tulisi tehdä tai jättää 
tekemättä.

Vaarana on aina se, että puhtaasti sisäiset, henkiset ja myyttiset asiat 
tulkitaan ulkonaisesti, konkreettisesti ja historiallisesti, jolloin kado-
tetaan niiden sisäinen merkitys. Tämä johtuu meissä olevasta ”ih-
misjoukosta” (laumasieluisuudesta), jota on helppo johdattaa mihin 
suuntaan tahansa, koska sellaisessa tajunnassa ei ole pysyvää keskus-
ta, josta hienovaraisia totuuksia voitaisiin havaita.

Jeesusta neljä päivää aikaisemmin pidättämään lähetetyt temppelin 
palvelijat (vartijat) olivat omassa yksinkertaisuudessaan avoimempia 
Jeesus Kristuksen erikoisten voimien ja valtuuksien suhteen kuin pa-
pit ja kirjanoppineet. Vartijat huomasivat, että ”kukaan mies ei ollut 
aikaisemmin puhunut tuolla tavoin”. He kykenivät helpommin kuule-
maan jotakin tuoretta ja aistimaan Kristuksen sanojen takana olevan 
tason vaikutusta kuin sellaiset ammattilaiset, jotka olivat tottuneet 
lokeroimaan kaiken kuulemansa aikaisemmin määriteltyihin katego-
rioihin. 

Erityisesti kirjanoppineilla oli ymmärrettävänkin suuria vaikeuksia 
tunnistaa ja tunnustaa sitä, että ”hän opetti heitä niin kuin se, jolla 
valta on, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa.” (Matt. 7:29) Jopa 
silloin, kun heihin lukeutuva Nikodeemus vastusti vääriä menettely-
tapoja Jeesuksen Kristuksen tuomitsemisen yhteydessä, nämä kävi-
vät hänen kimppuunsa kirjoitusten ja niiden sisältämien pyhien sa-
nojen nojalla puolustaakseen omia asemiaan, ettei heidän tarvitsisi 
suorittaa muutoksia omissa olemuksissaan. 

Tämä on aina totta: Hengen suhteen kuriton (ikeetön) mieli ei voi hy-
väksyä korkeampaa auktoriteettia. Se palvelee omaa itseään korkeim-
pana hyvänään ja muuttuu tämän ylimielisyyden myötä paholaisen 
täydelliseksi käyttövälineeksi. Jeesus saattoi tarkoittaa tätä lausues-
saan: ”Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan, ja joka ei 
minun kanssani kokoa, se hajottaa (Luuk. 11:23).
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HUORIN TEKEMINEN: TASOJEN SEKOITTAMINEN

Ja he menivät kukin kotiinsa. Mutta Jeesus meni Öljymäel-
le. Ja varhain aamulla hän taas saapui pyhäkköön, ja kaikki 
kansa tuli hänen luoksensa; ja hän istuutui ja opetti heitä. 
Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa 
aviorikoksesta kiinniotetun naisen, asettivat hänet keskelle 
ja sanoivat Jeesukselle: ”Opettaja, tämä nainen on tavattu 
itse teosta, aviorikosta tekemästä. Ja Mooses on laissa an-
tanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitäs 
sinä sanot?” 

Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä, päästäkseen häntä 
syyttämään. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormel-
laan maahan. Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, 
ojensi hän itsensä ja sanoi heille: ”Joka teistä on synnitön, 
se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä.” Ja taas hän ku-
martui alas ja kirjoitti maahan. Kun he tämän kuulivat ja 
heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he 
pois, toinen toisensa perästä, vanhimmista alkaen viimei-
siin asti; ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka 
seisoi hänen edessään. Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä 
nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle: ”Nai-
nen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua 
tuominnut?” Hän vastasi: ”Herra, ei kukaan.” Niin Jeesus 
sanoi hänelle: ”En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä 
tästedes enää syntiä tee.” (8:1–11) 

Meidän ei pidä tyytyä pelkästään tämän kertomuksen pinnalliseen 
ja moraaliseen tulkintaan, mikäli haluamme ymmärtää Jeesus Kris-
tuksen sanoja ja tekoja syvemmin kuin vain sananmukaisesti ja pin-
nallisesti. Moraalinen puoli on selkeästi näkyvissä, mutta se ei ole 
Jeesuksen ja evankelistan huomion pääkohde. Sellainen ei olisi koko 
evankeliumin sanoman mukaista eikä suhteessa aikaisemmin esiin-
tyneisiin ja myöhempiin näkemyksiin. Moraalista taustaa vastenkin 
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olisi outoa nähdä Jeesuksen antavan anteeksi tunteenomaisin perus-
tein, kun hän toisaalla esitti ihmisille erittäin ankaria vaatimuksia.

Tässä yhteydessä Jeesuksen lainmukaisten rangaistusten langetta-
misesta suosittamat perusteet sotivat kaikkia sosiaalisia säännöksiä 
vastaan – niiden mukaan kun ainoastaan Jumala on hyvä ja synni-
tön. Tämän kohdan pohdinta on johtanut tutkijat lähes yksimieliseen 
päätelmään, että nämä jakeet eivät kuulu tähän evankeliumiin – ne 
kun lisäksi puuttuvat vanhimmista käsikirjoituksista. Mikäli emme 
kuitenkaan arvostele pelkän ”lihan” mukaan vaan Hengen (jollaises-
ta puhutaan kohdassa 8:15), niin tämänkin opetuksen tarkoitus tulee 
ymmärrettäväksi.

Me voimme yrittää ymmärtää kertomuksen sisäistä sanomaa, kun 
muistamme, että ”Sana tuli lihaksi ja asui meissä” ja että ”temppe-
li” tarkoittaa ainakin joskus ruumista. Lisäksi Kristus on yhtä Isänsä 
kanssa, joka on Henki (Joh. 1:14, 2:21, 4:24). Kristus eli Henki (At-
man) on nyt jälleen henkisesti otollisena aikana laskeutunut rukoile-
van ja mietiskelevän etsijän kehoon. 

Analyyttista, lakeihin nojaavaa mieltä kutsutaan tässä usein yleistäen 
”juutalaisiksi”, personoituina erityisesti fariseuksiksi tai kirjanoppi-
neiksi. Rationaalinen mieli häiriintyy aina siitä, jos Henki pyrkii syr-
jäyttämään sen olemuksen keskiöstä. Mieli halua analysoida Henkeä 
ja sen olemusta tahtoen pyydystää Hengen ja pakottaa sen määriteltä-
vissä olevan käsitejärjestelmän puitteisiin. Yhdentymätön mieli tah-
too luoda kaikesta pelkkiä mentaalisia päätelmiä – myös siitä, miten 
tullaan tekemisiin Hengen kanssa tai palvellaan Jumalaa.

Tässä tilanteessa mieli tuo Kristuksen eteen kiinnostavan arvoituk-
sen sielusta (psyykestä), jossa ei ole tarvittavaa sisäistä yhtenäisyyttä. 
Tapaus on samanlainen kuin samarialaisen naisen kohdalla. Naises-
sakaan ei löytynyt voimakasta sidettä todelliseen sisäiseen mestariin, 
joka olisi johdatellut häntä oikein ja pitänyt hänet Hengen edellyttä-
mässä kurissa. Hän ajautui harhaan etsiessään kaikenlaista tyydytys-
tä ja unohtaen todellisen kutsumuksensa. Näin hän harhojen ja kuvi-
telmien myötä häpäisi henkisen ymmärryksensä. 

Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että heprealaisissa kirjoituksis-
sa (esim. 2. Kun. 9:22) huorinteko usein tarkoittaa väärien jumalien 
palvontaa. Sisäisesti tulkiten huorinteko tarkoittaa eri tasojen sekoit-
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tamista siten, että totuus ja valhe, todellinen ja kuviteltu sekoitetaan 
keskenään. Tämä on myös alkuperäisen kreikankielisen synti-sanan, 
hamartian, merkitys (osua harhaan).

Jokainen sielu tekee enemmän ja vähemmän huorin siihen saakka, 
kun se lopulta päätyy yhdeksi Jumalan kanssa. Ainoastaan sellainen 
ihminen on synnitön, joka on ehdottomasti yhtä Jumalan kanssa. 
Rationaalinen mieli esittäisi nyt Hengelle kysymyksen siitä, pitääkö 
Hengestä erillinen sielu kokonaan tappaa ja eliminoida? Mieli voi 
jopa kuvitella olevansa itsevanhurskautuksen tilassa ja hyvin innokas 
palvelemaan Jumalaa – kuten yksinkertaiset ihmiset olettavat jokai-
sen papin olevan.

On mahdollista ymmärtää sanallisesti Kristuksen opetusta sielun 
(psyyken) jättämisestä, mikäli me haluamme seurata häntä. Voimme 
kuvitella, että itsen kuolema on kehotus itsemurhaan. Samoin voi-
daan ajatella, että maailmasta vapautuminen edellyttää vetäytymistä 
luostariin. Varsinkin jos etsijät huomaavat, että he ovat liiaksi kiinni 
maailmassa tai että heidän sielunsa on liian epäpuhdas ja hakevat sit-
ten mieluummin ilmiöitä kuin Jumalaa. Silloin he voivat lamautua ja 
ajautua itsetuhoon. Toiset taas saattavat olla hyvin valmiita tuomitse-
maan edellisen kaltaisia, koska uskovat itse olevansa oman asemansa 
ja kirjoitettujen lakien nojalla vanhurskaita ja päättelevät siten an-
sainneensa pelastuksen.

Kristuksen näkökannalta kukaan ei kuitenkaan ole synnitön tai har-
hautumaton, koska ”ei kukaan ole hyvä, paitsi Jumala yksin.” (Luuk. 
18:19) Hän tiesi hyvin ihmisten erehtyväisyyden eikä kiinnittänyt pal-
jonkaan huomiota syntien rankaisuun, koska hän ei sanojensa mu-
kaan ollut tullut tuomitsemaan etenkään ulkoisten tunnusmerkkien 
nojalla. Jeesus on enemmän kiinnostunut johdattamaan ihmisiä sitä 
yhtä Ainoata, lopullista todellisuutta ja hyvää kohden.

Hän ei tee tätä tuomiten vääristä teoista eikä pelotellen paholaisella 
ja rangaistuksilla. Hän ei edes lupaile runsaita taivaallisia palkkioita, 
vaan ainoastaan antaa oman esimerkkinsä uhrautumisesta, mielen, 
kehon ja sielun yhdistymisestä yhtä tarkoitusta varten, joka merkitsee 
ehdotonta taipumista Isän tahtoon.

Rakkaus ja myötätunto ilman ylenpalttista tunteenomaisuutta ovat 
paljon tehokkaampia keinoja muutoksen edistämisessä kuin pelko, 
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pakko, palkkiot ja rangaistukset. Meidän kaikki alemmat ja erehtyvät 
puolemme voidaan korjata korkeimman mahdollisuutemme valos-
sa ja yhteydessä. Voimme kuvitella, että kun Jeesus kehotti syntistä 
naista menemään ja lopettamaan syntien teon, niin tämä ymmärsi 
sen heti ja eheytyi puhdistuen sitten sisäisesti. 

Mielen toimintoja edustaneet lainoppineet ja fariseuksetkin kyllä 
puhdistuvat omantuntonsa tuomitsemina ja kykenevät joksikin aikaa 
alistumaan ylivertaisen olemuksen voiman vaikutukseen.

KORKEIN PERSOONA SISÄISENÄ TODISTAJANA

Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: ”Minä olen maailman 
valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan 
hänellä on oleva elämän valkeus.” 

Niin fariseukset sanoivat hänelle: ”Sinä todistat itsestäsi; 
sinun todistuksesi ei ole pätevä.” Jeesus vastasi ja sanoi 
heille: ”Vaikka minä todistankin itsestäni, on todistukseni 
pätevä, sillä minä tiedän, mistä minä olen tullut ja mihin 
minä menen; mutta te ette tiedä, mistä minä tulen, ettekä, 
mihin minä menen. Te tuomitsette lihan mukaan; minä en 
tuomitse ketään. Ja vaikka minä tuomitsisinkin, niin minun 
tuomioni olisi oikea, sillä minä en ole yksinäni, vaan minä 
ja hän, joka on minut lähettänyt. Onhan teidän laissannekin 
kirjoitettuna, että kahden ihmisen todistus on pätevä. Minä 
olen se, joka todistan itsestäni, ja minusta todistaa myös Isä, 
joka on minut lähettänyt.” Niin he sanoivat hänelle: ”Missä 
sinun isäsi on?” Jeesus vastasi: ”Te ette tunne minua ettekä 
minun Isääni; jos te tuntisitte minut, niin te tuntisitte myös 
minun Isäni.” 

Nämä sanat Jeesus puhui uhriarkun ääressä, opettaessaan 
pyhäkössä; eikä kukaan ottanut häntä kiinni, sillä hänen 
hetkensä ei ollut vielä tullut (8:12–20). 

Jumalallinen ego eimi, MINÄ OLEN, tarkoittaa maailman pimeydessä 
loistavaa todellista valoa. Sitä voi todellisuudessa seurata ja osallistua 
siihen ainoastaan ne, jotka ovat Logoksessa (Sanassa) ja Logos heissä 
(Joh. 8:31, 14:23). Tässäkin nousee edellisen luvun tapaan esiin ky-
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symys valtuuksista, joiden nojalla Jeesus Kristuksen sanoma voidaan 
hyväksyä. Hän vetoaa aina sisäisiin valtuuksiin, laadullisiin ja henki-
siin todisteisiin eikä lihallisiin, pinnallisiin ja määrällisiin arvioihin. 
Jeesuksen todistus on totta, koska hän muista poiketen tietää, mistä 
hän itse on tullut ja mihin hän on menossa. Hän ei liioin julista omaa 
sanomaansa tai vakuuttele muille henkilökohtaista suuruuttaan, vaan 
hänen sanallisen ja toiminnallisen julistuksensa polttopiste on aina 
Jumalassa. Hän on avoin Jumalan suuntaan ja Jumala näkee hänet, 
joten hän on kelvollinen todistamaan Jumalasta.

On hyvä muistaa, ettei Jeesus Kristus aina puhunut korkeimmasta 
näkökulmasta eli välittömästä ykseydestään Isän suhteen, jota Jo-
hannes 10:30 tuo esiin (Minä ja Isä olemme yhtä). Tässä tehdään sel-
vä ero kahden eri todistuksen, Jumalan itsensä ja Hänen nimensä, 
MINÄ OLEN, kesken. Nämä molemmat todistavat lisäksi yhden toi-
sen – puhujana olevan Jeesuksen puolesta.

Henkisessä todellisuudessa on useita erilaisiin tietoisuuden laatuihin 
liittyviä tasoja. Jeesus Kristus kykenee selvästi ottamaan etäisyyttä 
persoonalliseen itseensä ja olemaan niin puolueeton, että hän voi sa-
manaikaisesti toimia kaikkien olemuspuoltensa puitteissa – aina Ju-
malasta, kaikkien korkeimmasta lihalliseen saakka.

Monissa intialaisissa opetuksissa näitä eri tasoja kutsutaan ruumiik-
si (kaya), kuoriksi (kosha) tai persooniksi (purusha). Hienointa ole-
musta nimitetään korkeimmaksi. Krishna opettaa:

Minä asustan kaikkeuden sydämessä. Minusta lähtee pa-
rannus, viisaus ja epäilyksen katoaminen. Kaikki-tiedon 
(Vedan) mukaan juuri minut tulisi tunnistaa kaiken tie-
don tuntijana ja sen tarkoitusten laatijana. Maailmassa on 
kaksi persoonaa (purushaa): muuttuva ja muuttumaton. 
Näistä kahdesta eroaa korkein Henki, jota kutsutaan kor-
keimmaksi Itseksi. Se astuu kolmeen maailmaan ja pysyy 
niissä häviämättömänä Herrana. Koska minä ylitän kaiken 
muuttuvaisen ja olen vielä korkeampi kuin muuttumaton, 
niin minä julistan maailmassa ja Vedassa korkeinta Per-
soonaa (purushottama). Erehtymätön voi tunnistaa minut 
korkeimmaksi Persoonaksi, tuntea minut ja olla kokonaan 
ja rakastaen minussa. Oi sinä synnitön, näin kaikki esotee-
risin opetus on minun paljastamaani. Hän joka ymmärtää 
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sen, on täydellinen viisaudessa ja suorittanut työnsä (Bh. G. 
15:15–20).

Hän oli siten samanaikaisesti tietoinen kaikista näistä kolmesta per-
soonasta itsessään ja asemoi keskuksensa niistä hienoimpaan, inhi-
millisen olennon kannalta esoteerisimpaan ymmärrykseen, jota kut-
sutaan Mahapurushaksi (suureksi persoonaksi). 

Jeesus Kristus saattoi puhua ilmiöiden piirissä olevana muuttuvai-
sena itsenään (Jeesuksena) ja kutsua kahdeksi todistajakseen muut-
tamatonta MINÄ OLEN -olemusta ja Isäänsä, korkeinta persoonaa, 
joka asustaa hänen sydämessään. Hänen lihan mukaan arvostelevat 
kuulijansa eivät oletettavasti ymmärtäneet näitä hienoja sisäisen läs-
nä olemisen ilmauksia. Jeesus puhui itsessään olevasta syvästä ja 
hyvin valvotusta tilasta, joka tässä kuvataan temppelin uhriarkuksi 
(engl. aarteistoksi). Kuulijat sitä vastoin kyselivät hänen lihallisesta 
isästään.

Jeesuksen Kristuksen ja hänen kuulijakuntansa välinen tasoero on 
suunnaton. Se on aivan yhtä suuri myös meidän korkeimman Itsem-
me ja tavallisen mielemme välillä. He eivät ainoastaan ole ymmär-
tämättömiä hänen sanojensa suhteen, vaan näyttävät olevan lisäksi 
tietämättömiä oman todellisen olemuksensa puuttumisesta ja tar-
peestaan saada aikaan sisäinen muutos.

Jeesuksen sanoista kuultaa surullisuus, kun hän havaitsee meidän 
ymmärtämättömyytemme todetessaan, ettemme tunnista häntä em-
mekä hänen Isäänsä. Hänen todellinen kärsimyksensä johtuu mei-
dän kyvyttömyydestämme olla yhteydessä ehdottoman tarpeelliseen 
ymmärryksen tasoon. Tästä syystä hän on jatkuvasti ristiinnaulittuna 
meihin ja meidän tähtemme. Hän puhuu Jumalan näkemyksestä ja 
Hänen nimissään, joka on MINÄ OLEN. Hän on tästä syystä todelli-
nen ja oikeassa – ja me tuomitsemme hänet lihallisten silmien nojalla 
ja kiellämme hänet jääden samalla oman egomme vangeiksi.
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JOS EMME TIEDÄ, MIKÄ ON ”MINÄ OLEN”, ME 
JOUDUMME HARHAAN

Niin Jeesus taas sanoi heille: ”Minä menen pois, ja te etsitte 
minua, ja te kuolette syntiinne. Mihin minä menen, sinne te 
ette voi tulla.” Niin juutalaiset sanoivat: ”Ei kai hän aikone 
tappaa itseänsä, koska sanoo: ‘Mihin minä menen, sinne te 
ette voi tulla’?” Ja hän sanoi heille: ”Te olette alhaalta, minä 
olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä 
maailmasta. Sen tähden minä sanoin teille, että te kuolette 
synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, 
niin te kuolette synteihinne.” 

Niin he sanoivat hänelle: ”Kuka sinä olet?” Jeesus sanoi heil-
le: ”Juuri se, mitä minä puhunkin teille. Paljon on minulla 
teistä puhuttavaa ja teissä tuomittavaa; mutta hän, joka on 
minut lähettänyt, on totinen, ja minkä minä olen kuullut 
häneltä, sen minä puhun maailman kuulla.” Mutta he eivät 
ymmärtäneet, että hän puhui heille Isästä. 

Niin Jeesus sanoi heille: ”Kun olette ylentäneet Ihmisen Po-
jan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, 
ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mu-
kaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut. Ja hän, joka 
on minut lähettänyt, on minun kanssani; hän ei ole jättänyt 
minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle 
on otollista.” Kun hän näin puhui, uskoivat monet häneen 
(8:21–30). 

MINÄ OLEN muodostaa ihmisen sisäisyydessä sillan inhimillisen ja 
Isän maailman, alapuolisen ja yllä olevan välille. Ilman tällaista lihan 
ja Hengen yhdistävää tekijää inhimillinen olemassaolo olisi täydel-
lisesti tuomittu tämän maailman puitteisiin ja vaille minkäänlaista 
henkistä pelastusta. Sana tuli lihaksi niiden vuoksi, joissa tämä kor-
keamman elämän ja henkisen valon tavoite on aktiivinen. 

Jeesus Kristus lausui maallisen elämänsä lopulla, ”Isä, hetki on tullut, 
–– Minä olen kirkastanut sinut maan päällä: minä olen täyttänyt sen 
työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. –– Minä olen ilmoitta-
nut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He 
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olivat sinun, ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat ottaneet sinun 
sanastasi vaarin.” (Joh. 17:1–6)

Jeesuksen koko tehtävä oli Jumalan todellisen mystisen nimen, MINÄ 
OLEN (ego eimi), luovuttaminen ja synnyttäminen kaikkine voimi-
neen opetuslapsiin, jotka hän tai Jumala oli valinnut. Miten muutoin 
opetuslapset voisivat tiedostaa ja toteuttaa MINÄ OLEN, kuin havait-
semalla sen kaiun oman sielunsa syvyyksissä? Ihminen voi puhua Ju-
malan nimissä ainoastaan silloin, kun hän on itsekkyydestä vapaana 
ja täysin tietoisena siellä, Avilan Teresan mainitsemassa ”sielun kes-
kustassa” tai Eckhartin ”sielun hengessä.” Plotinus toteaa, että ”hä-
nen, joka aikoo tunkeutua jumalallisen järjen luontoon, täytyy nähdä 
syvälle oman sielunsa luontoon ja itsensä jumalallisimpaan osaan.” 
(Enneadit 5.3.9)

Kun ihminen korottaa Ihmisen Pojan eli toteuttaa inhimillisen olen-
non korkeimman mahdollisuuden, hänessä toteutuu MINÄ OLEN. 
Kun hän ylittää tämän olennon ja tietoisuuden välisen sillan, hänestä 
tulee Jumalan Poika. MINÄ OLEN on lihallisuuden yläpuolelle koro-
tetun ihmisen lapsen tie Jumalan Pojaksi (tai Tyttäreksi), kuuluvaksi 
yhteen perheeseen Jumalan Pojan kanssa, ”sillä kaikki, joita Jumalan 
Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.” (Room. 8:14)

Tämä sisäisen olemuksen syntymä on luonteeltaan neitseellinen. 
Sillä ei ole mitään tekemistä sukupuolisuuden kanssa, ja se on yhtä 
mahdollinen sekä naisille että miehille, mikäli heidän sydämensä ja 
sielunsa ovat avoimia ja he sallivat hengen vaikuttaa itseensä. ”Kat-
so, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava 
nimi Immanuel”, mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme 
(Matt. 1:23). Mestari Eckhart ymmärsi tämän jakeen sisäisen merki-
tyksen todetessaan, että Emmanuel tarkoittaa meistä jokaista (naista 
tai miestä) niin, että ihmisen pojasta voi tulla Jumalan Poika.

Luvussa 6 olevaa Johanneksen evankeliumin henkisen hierarkian 
kaaviota voidaan täydentää seuraavasti:
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Ellemme opi ymmärtämään ja rakastamaan MINÄ OLEN -tilaa ja py-
symään siinä, meidän inhimillinen syntymämmekin on turhaa, ja me 
elämme sananmukaisesti turhuuksista eli ainoastaan persoonallisen 
egomme, emmekä jumalallisen egon puitteissa. Tällöin kadottaisim-
me ihmiseksi syntymisen todellisen maalin ja tavoitteen. Me kuoli-
simme synnin tilassa oivaltamatta sitä, että me itse emme voi tehdä 
mitään – me emme ole mitään.

Jeesus Kristuskaan ei itse ollut mitään. Hän ei voinut sanoa tai tehdä 
mitään todellista olematta yhtä Isän kanssa. Hän on suuri opettaja 
juuri siitä syystä, ettei hänen opetuksensa ollut hänen omaansa, vaan 
Sen Ainoan, joka oli hänet lähettänyt. Mitä vähemmän omaa sisältyy 
opetukseen, sitä suurempi on mestari. Hänen tärkeä merkityksensä ei 
nojaa hänen erityisluonteeseensa, paikallisuuksiin ja sukuun liittyviin 
asioihin, ihonväriin tai ulkoisiin muotoseikkoihin. 

Hän oli jättänyt taakseen kaiken erityislaatuisuuden, uhrannut ja tyh-
jentänyt itsensä täydellisesti. Tämän vuoksi hänestä oli tullut kelvol-
linen avaamaan salatun viisauden kääröt ja rikkomaan sen seitsemän 
sinettiä, niin että hän kykeni kestämään sen, jota yksikään ego ei voi 
nähdä. Kun hän oli kadottanut itsensä, hänestä tuli yhtä kaiken kans-
sa. Silloin hän ei sano, ”minä olen tämä tai tuo”, vaan hän julistaa, 
”MINÄ OLEN.”  ”Jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua 
eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava (engl. 
kaltainen) – hän pysyy pappina ainaisesti.” (Hepr. 7:3)

MINÄ OLEN merkitsee opetuksena erityistä johdatusta sisäisen Ju-
malan etsinnässä. Tämä on yhtäläistä buddhalaisen näkemyksen 
kanssa: ”Katso sisään, sinä olet Buddha!” ”Jumalan (engl. taivasten) 
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valtakunta on sisällisesti teissä (Luuk. 17:21)”, sanoi Jeesus Kristus 
myös eräässä ei–kanonisessa papyrustekstissä, joka löytyi Egyptin 
Oxyrhynchuksesta. Se jatkuu: ”Jokainen, joka tuntee itsensä, tulee 
löytämään sen. Löydettyänne sen, te tunnette itsenne ja tiedätte ole-
vanne Isän kaikkivaltiaan poikia ja perillisiä. Silloin tiedätte, että te 
olette Jumalassa, ja Jumala on teissä, ja että te olette Jumalan kau-
punki.”

Ihmisjoukot luulevat Jeesuksen aikovan surmata itsensä, kun hän pu-
huu itselleen kuolemisesta. Kun hän lausuu ”MINÄ OLEN alusta al-
kaen” – eli ajattomasti – niin he kysyvät: ”Mitä erityistä sinä olet tässä 
ajassa?” Ei tosin ole ihme, etteivät he ymmärtäneet häntä, sillä Jeesus 
Kristuksen ja hänen kuulijoidensa välinen kuilu oli suunnaton. 

Ihmeteltävää on se, että hän kuitenkin jatkoi heidän opettamistaan. 
Miksi? Onko hänen tarkoituksenaan näyttää lähettyvillä olleille ope-
tuslapsilleen (joita ei tosin mainita pitkään aikaan) joitakin ulkoiseen 
ja sisäiseen joukkomaisuuteen liittyviä asioita? Suorittiko hän tämän 
joidenkin mahdollisesti joukossa olevien etsijöiden takia voidakseen 
sitten kutsua heitä? Oliko hän mahdollisesti koettelemassa omaa 
ymmärrystään ja ratkaisukykyään valmistautuakseen suurempaa 
kastetta (vihkimystä) varten? Meille kerrotaan, että jotkut kuulijois-
ta ymmärsivät häntä ja tunnistivat hänen luontonsa ja alkoivat näin 
uskoa häneen. Jeesus jatkoi opetusta syventääkseen heidän sisäistä 
näkemystään niin, että se voisi yhdentyä heidän kaikkiin olemuspuo-
liinsa.

OPETUSLAPSI ELÄÄ OPETUKSEN TODEKSI

Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: 
”Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette mi-
nun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja to-
tuus on tekevä teidät vapaiksi.” He vastasivat hänelle: ”Me 
olemme Aabrahamin jälkeläisiä emmekä ole koskaan olleet 
kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot: ‘Te tulette va-
paiksi’?” Jeesus vastasi heille: ”Totisesti, totisesti minä sa-
non teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. 

Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti. Jos siis Poi-
ka tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. 
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Minä tiedän, että te olette Aabrahamin jälkeläisiä; mutta te 
tavoittelette minua tappaaksenne, koska minun sanani ei 
saa tilaa teissä. Minä puhun, mitä minä olen nähnyt Isäni 
tykönä; niin tekin teette, mitä olette kuulleet omalta isältän-
ne.” He vastasivat ja sanoivat hänelle: 

”Aabraham on meidän isämme.” Jeesus sanoi heille: ”Jos 
olisitte Aabrahamin lapsia, niin te tekisitte Aabrahamin te-
koja. Mutta nyt te tavoittelette minua tappaaksenne, miestä, 
joka on puhunut teille totuuden, jonka hän on kuullut Ju-
malalta. Niin ei Aabraham tehnyt. Te teette isänne tekoja.” 
He sanoivat hänelle: ”Me emme ole aviorikoksesta syntynei-
tä; meillä on yksi Isä, Jumala.” 

Jeesus sanoi heille: ”Jos Jumala olisi teidän Isänne, niin 
te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt 
ja tullut; en minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lä-
hettänyt. Minkä tähden te ette ymmärrä minun puhettani? 
Sen tähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani. Te olette 
isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. 
Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, 
koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin 
hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. Mut-
ta minua te ette usko, sen tähden että minä sanon totuuden. 
Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä 
totuutta puhun, miksi ette minua usko? Joka on Jumalas-
ta, se kuulee Jumalan sanat. Sen tähden te ette kuule, koska 
ette ole Jumalasta.” (8:31–47) 

Usko voi nojata mentaaliseen vakaumukseen (ajattelun tuloksiin), 
kirjallisiin auktoriteetteihin tai jonkin vaikuttavan tilaisuuden tai 
karismaattisen persoonan tuottamaan innostukseen. Usko on täysin 
toisen laatuista, jos se perustuu sellaiseen näkemykseen, joka edellyt-
tää koko persoonallisuuden täydellistä muutosta (transformaatiota).

Osa Jeesuksen ympärillä olleista ymmärsi hänen sanansa ainakin 
osittain ja tunsi niiden vaikutuksen itsessään. Jeesus Kristus jatkaa 
välittömästi korostaen, että seuraajien tulee saattaa hänen opetuk-
sensa käytäntöön. Johanneksen 5:38 jakeen mukaan todellinen usko-
va on sellainen, jossa Jumalan sana on pysyvässä muodossa. Tämän 
lisäksi, ”Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, 
hänellä ei ole Jumalaa.” (2. Joh. 1:9) Me emme todellisuudessa ole 
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Kristuksen opetuslapsia, ennen kuin hänen sanansa sisäistyvät koko 
rakenteeseemme ja kaikkiin olemuksiimme. Usko voi helposti muut-
tua epäuskoksi, jolloin me olemme valmiita kivittämään sen persoo-
nan, jolle olimme aikaisemmin halukkaita luovuttamaan sielumme.

”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ‘Herra, Herra!’, pääse 
taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaal-
lisen Isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä: ‘Her-
ra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja 
sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi 
kautta tehneet monta voimallista tekoa?’ Ja silloin minä lau-
sun heille julki: ‘Minä en ole koskaan teitä tuntenut; men-
kää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.’ Sen täh-
den on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee 
niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka 
huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja vir-
rat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta 
vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. 
Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden 
mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa 
hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja 
tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se 
sortui, ja sen sortuminen oli suuri.” (Matt. 7:21–27)

Me voimme toivoa löytävämme totuuden ja tarkoituksen ainoastaan 
yrittämällä elää Jeesus Kristuksen opetusten mukaan. Pelkkä sanalli-
nen tai looginen tai rationaalinen analyysi ei riitä.Me voimme varmis-
tua hänen tuntemisestaan pitämällä hänen käskynsä. Ihminen, joka 
väittää tuntevansa hänet pitämättä hänen käskyjään, on valehtelija, 
eikä hänessä ole totuutta. Jokainen, joka pitää hänen sanansa täydel-
listää Jumalan rakkauden itsessään. Me voimme varmistua siitä, että 
tulemme hänen yhteyteensä toimimalla hänen esimerkkinsä mukaan 
(1. Joh. 2:3–6).

Analysointi ja opiskelu voivat tietenkin olla hyödyksi johdattaessaan 
meitä pyhää elämää kohden. Opintojen täytyy kuitenkin ”lihallistua” 
meissä, aivan samoin kuin Sanan pitää tulla lihaksi, että sillä olisi py-
syvää vaikutusta pyhiinvaeltajaan.

Tarvittava toiminta on sellaista, joka muuttaa etsijän synnin orjuudes-
ta Jumalan orjaksi. Viimeksi mainittu on sielun todellisen vapautumi-
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sen edellytys, sillä sielussa pitää tapahtua radikaali muutos (kreikan 
metanoia, joka usein käännetään katumukseksi), jonka seurauksena 
se alkaa oman tahtonsa sijasta totella Jumalan käskyjä. Jaakob 4:4 
kirjoittaa: ”Ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Ju-
malaa vastaan?” 

Kun sielu ymmärtää tämän mielen ja sydämen muutoksen tarpeel-
lisuuden, se alkaa yhä paremmin hyväksyä Kristuksen ikeen ja tulee 
pikemminkin Jumalan palvelijaksi kuin orjaksi. Ihmisen Poika on 
ylennetty silloin, kun ihminen tekee Jumalan käskyjen mukaan ja tie-
dostaa kaikki Jumalaan liittyvät asiat. Sellaisesta ihmisestä tulee ys-
tävä, jollaiseksi Kristus kutsui opetuslapsiaan heidän harjoituksensa 
loppupuolella (Joh. 15:14–15).

Meistä tulee Jumalan lapsia sen jälkeen, kun olemme tottelevaisuu-
den, palvelun ja harjoituksen myötä selviytyneet sisäisestä Ihmisen 
Pojan ja ihmisen pojan välisestä taistelustamme, jossa Jumalaa ra-
kastava ja maailmaa rakastava puolemme ovat vastakkain – ja tulleet 
sitten Hengen synnyttämiksi. Lopulta me Paavalin mukaan tulemme 
”täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään (Ef. 
4:13)”, ja samalla yhdeksi Jumalan kanssa. Silloin sielu on matkansa 
lopussa – pyhiinvaeltaja ei enää ole kristitty, vaan Kristus.

Vasta siinä vaiheessa saavutetaan täydellinen vapautuminen. Siihen 
johtava tie alkaa kuitenkin maailman ja sen pelkojen ja halujen or-
juudesta vapautumisesta, mikä johtaa kurinalaisuuteen ja henkiseen 
opetuslapseuteen, Kristuksen ikeeseen ja joogaan. Asteittainen va-
pautuminen pelon, halujen ja pienen egon orjuudesta on jokaisen 
muutokseen pyrkivän opetuksen ja henkisen tien päämäärä. Tämän 
hyväksyminen tulee sitä helpommaksi mitä pitemmälle me etenem-
me henkisellä polullamme havaitessamme se tarpeellisuuden ja oi-
keellisuuden. Kurinalaisuus kadottaa raskautensa sitä mukaa kuin 
opimme tuntemaan ja rakastamaan sitä. Siitä tulee luonnollista, hy-
vää ja valoista. 

Henkisestä ponnistelijasta tulee orjan sijaan sekä tien että Jumalan 
rakastaja, jolle kaikki Rakastetun vaatimukset ovat tervetulleita ja 
helppoja: ”Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskaute-
tut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja 
oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te 
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löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun 
kuormani on keveä.” (Matt. 11:28–30)

Jeesus Kristuksen yleisö oli niin täynnä itseään ja perinteisiä näke-
myksiään, ettei heidän sydämissään ja ymmärryksissään ollut sijaa 
hänen sanoilleen. Hän kuitenkin vaikutti heihin niin paljon, etteivät he 
voineet jättää häntä huomioimatta, vaan halusivat eliminoida hänen 
häiritsevän läsnäolonsa. Heidän raivonsa kasvoi sitä suuremmaksi 
mitä selvemmin ja tunteettomammin hän paljasti heidän alastomuu-
tensa, ymmärtämättömyyden abrahamilaisen perinteen todellisen 
merkityksen suhteen, henkisen herkkyyden ja todellisen jumalasuh-
teen puuttumisen sekä paholaisen orjuuden ja kaltaisuuden.

Heidän häntä kohtaan tuntemansa uskon perusta ei ollut luja. Se ra-
kentui vain innostukseen hänen persoonastaan ja sanoistaan, mutta 
siitä puuttui välttämätön harjoitus ja kokemus. Kun hän irtautui hei-
dän seurastaan, henkisen virtauksen voima lakkasi, ja koko rakennel-
ma hajosi. Miehestä, jonka he uskoivat voivan pelastaa heidän sielun-
sa ja johtaa heidät ikuiseen elämään, muodostui nyt heidän kiviensä 
maalitauluksi.

OMAN MIELEMME KADOTTAMINEN 
OIKEALLA TAVALLA

Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle: ”Emmekö 
ole oikeassa, kun sanomme, että sinä olet samarialainen 
ja että sinussa on riivaaja?” Jeesus vastasi: ”Minussa ei ole 
riivaajaa, vaan minä kunnioitan Isääni, ja te häpäisette mi-
nua. Mutta minä en etsi omaa kunniaani; yksi on, joka etsii 
ja tuomitsee. Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos joku 
pitää minun sanani, hän ei ikinä näe kuolemaa.” Juutalai-
set sanoivat hänelle: ”Nyt me ymmärrämme, että sinussa 
on riivaaja. Aabraham on kuollut ja profeetat, ja sinä sanot: 
‘Jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä maista kuolemaa.’ 
Oletko sinä suurempi kuin isämme Aabraham, joka on kuol-
lut? Ja profeetat ovat kuolleet; keneksi sinä itsesi teet?” 

Jeesus vastasi: ”Jos minä itse itselleni otan kunnian, niin mi-
nun kunniani ei ole mitään. Minun Isäni on se, joka minulle 
kunnian antaa, hän, josta te sanotte: ‘Hän on meidän Juma-
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lamme’, ettekä tunne häntä; mutta minä tunnen hänet. Ja 
jos sanoisin, etten tunne häntä, niin minä olisin valhettelija 
niin kuin tekin; mutta minä tunnen hänet ja pidän hänen 
sanansa. Aabraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän 
oli näkevä minun päiväni; ja hän näki sen ja iloitsi.” 

Niin juutalaiset sanoivat hänelle: ”Et ole vielä viidenkym-
menen vuoden vanha, ja olet nähnyt Aabrahamin!” Jeesus 
sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennen 
kuin Aabraham syntyi, olen minä ollut.” Silloin he poimivat 
kiviä heittääksensä häntä niillä; mutta Jeesus lymysi ja lähti 
pyhäköstä (8:48–59). 

Tässä törmäämme auktoriteettien tyypilliseen reaktioon siinä, missä 
joku sekaantuu vakiintuneisiin järjestelmiin ja haastaa tavanomaisen 
viisauden. Häntä pidetään joko ulkopuolisena tai hulluna, samarialai-
sena tai dementikkona – ehkä jopa molempina!

Kaikkien muutokseen pyrkivien tekniikoiden harjoittajat todistavat, 
että oman tason ylittävien asioiden ymmärtäminen tuottaa aina vai-
keuksia. Meille ainoa luotettava mahdollisuus on ymmärtää omien 
näkemystemme ja käsitteidemme puitteissa. Toisaalta jokaisen ope-
tuksen ainoa raison d’être (olemassaolon syy) lähtee siitä totuudesta, 
että ihminen elää alun perin synnin, harhojen tai tietämättömyyden 
rajoittamana ja että hänen on mahdollista muuttua ja elää aivan eri 
tavalla – armon, todellisuuden ja totuuden piirissä. 

Tämä muutos tapahtuu ihmisen sydämessä, mielessä ja jopa kehossa 
niin, että hänen koko havainto- ja ymmärryskykynsä muuttuvat toi-
senlaisiksi. Silloin pyhiinvaeltaja vastaa sydämen mystiseen kuiska-
ukseen kykenemättä selvästi ja järkevästi sanomaan, mitä ja millaista 
ollaan etsimässä. Perinteinen tieto voi tietenkin olla avuksi. Samoin 
pyhät kirjoitukset ja muut tekstit saattavat toimia jonkinasteisina tie-
karttoina tuntemattomia teitä kulkevalle matkaajalle. Matkan edisty-
essä me saavumme sisäisyyksissämme lähtötilastamme täysin poik-
keavalle tasolle.

Kun me astumme uuteen olemukseen, tai uusi olemus syntyy meihin, 
niin me saamme myös uuden ja oikean mielen entisen vääristelevän 
sijaan. Totuuteen pääsemisen kannalta on olennaista irrottaa ankku-
rimme väärästä, tavallisesta mielestämme. Kysymys on suurelta osin 
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siinä, miten se tehdään oikealla tavalla. Mielestä voidaan irtautua 
tietenkin myös epänormaalilla, patologisella tavalla, mutta viisaat ju-
malalliset viestintuojat ovat vapaita mielestään ylinormaalilla tavalla. 
Meidän tavalliselta näkökannaltamme se saattaa vaikuttaa siltä, että 
he käyttäytyvät ikään kuin olisivat kuolleet maailmalle.

Kristuksen mielen omistavat julistavat kuitenkin Paavalin tapaan: 
”Älköön kukaan pettäkö itseään. Jos joku teidän joukossanne luulee 
olevansa viisas tässä maailmassa (engl. ikävuosin mitaten), tulkoon 
hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. Sillä tämän maailman viisaus 
on hullutus Jumalan silmissä.” (1. Kor. 3:18–19) Ihmisen pitää olla 
irti maailmasta voidakseen tulla herätetyksi kuolleista niin, että hän 
saa uuden mielen ja Hengen (Ef. 4:22–24, 5:14). Kristuksen joogan 
ja ristin kautta maailma tulee ristiinnaulituksi ihmisessä, joka seuraa 
Kristusta. Hän on ristiinnaulittu maailmalle (Gal. 6:14).

Jeesus Kristuksessa ei ollut minkäänlaista omaa, Jumalasta erillis-
tä tahtoa, koska hän oli sulautunut niin täydellisesti Isänsä tahtoon. 
Jeesus Kristus näytti ympärillään olevien ihmisten mielestä demen-
tikolta, koska he eivät voineet ymmärtää Jumalan – eivätkä liioin 
Kristuksen mieltä hänen puhuessaan kyseiseltä tasolta. Hänen ope-
tuslapsensa muodostivat tästä poikkeuksen. He yrittivät aktiivisesti 
elää hänen opetustensa mukaan. 

Ihmiset eivät olleet edes tietoisia oman mielensä rajoittuneisuudesta. 
Heidän todellinen orjuutensa muodostui sokeudesta ja synnistä, joi-
den puitteissa he elivät. Suurin este oikean näkemyksen tiellä on se, 
ettemme huomaa olevamme sokeita ja parannuksen tarpeessa. Täl-
löin emme ole edes valmiita hyväksymään tarjolla olevaa apua.

Jeesus Kristus oli yhtä Isänsä ja kaiken kanssa. Hän oli vapaa kaikis-
ta ajan ja tilan muodostamista rajoituksista, sillä hän oli vapautunut 
egoistisesta itsestään ja kaikista sen aikaan ja tilaan liittyvistä erityis-
piirteistä. Näin hän saattoi havaita kaikki ajalliset ilmiöt ikuisuuden 
näkökulmasta, jota ei pidä ymmärtää loputtomaksi ajallisuudeksi, 
vaan täysin erilaiseksi tietoisuudeksi ja olemukseksi, jossa kaikki aika 
on yhtä aikaa läsnä. 

Juuri tässä ikuisessa MINÄ OLEN nyt -tilassa Kristus on ennen Ab-
rahamin tulemista. Hänen kuulijansa eivät ymmärtäneet tätä. He 
kysyivät täysin odotetusti samaa kuin Arjuna oli kysellyt Krishnalta 
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Bhagavad Gitassa (4:4) oivaltamatta, että aikakäsitteen tuomat rajoi-
tukset tekevät sokeaksi ainoastaan sellaiset, joiden tietoisuus toimii 
alemmalla tasolla kuin Kristuksen tai Krishnan.

Tämän evankeliumin kirjoittaja on tyylin ja ironian mestari. Tämä 
luku alkaa lainoppineilla, jotka kyselevät Jeesukselta tarpeesta kivit-
tää syntinen nainen. Luvun lopussa he aikovat kivittää Jeesuksen it-
sensä pyhäinhäväistyksestä, joka myös edustaa huorintekoa. 

Kun sitten tietämättömien vihamielisyys pääsi valloilleen, eikä hänen 
hetkensä ollut vielä tullut, hän käytti erästä monista voimista, joita 
joogit kuvaavat kirjallisuudessaan (esim. Joogasutrissa, 3:21). Hän 
teki itsensä näkymättömäksi ja poistui paikalta!

HENKINEN SOKEUS ON LUONNOLLISTA

Ja ohi kulkiessaan hän näki miehen, joka syntymästään 
saakka oli ollut sokea. Ja hänen opetuslapsensa kysyivät 
häneltä sanoen: ”Rabbi, kuka teki syntiä, tämäkö vai hänen 
vanhempansa, että hänen piti sokeana syntymän?” Jeesus 
vastasi: ”Ei tämä tehnyt syntiä eivätkä hänen vanhempan-
sa, vaan Jumalan tekojen piti tuleman hänessä julki. Niin 
kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, 
joka on minut lähettänyt; tulee yö, jolloin ei kukaan voi työ-
tä tehdä. Niin kauan kuin minä maailmassa olen, olen minä 
maailman valkeus.” 

Tämän sanottuaan hän sylki maahan ja teki syljestä tahtaan 
ja siveli tahtaan hänen silmilleen ja sanoi hänelle: ”Mene ja 
peseydy Siiloan lammikossa.” (se on käännettynä: lähetet-
ty). Niin hän meni ja peseytyi ja palasi näkevänä. (9:1–7) 

Tässä tulee ilmi ihmisten yleinen henkinen sokeus koko kosmologi-
sessa laajuudessaan: se ei ole syntyisin yksilöiden subjektiivisuudesta 
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tai perimästä, vaan luonnon laista. Henkinen sokeus on universaalin 
lain seurausta. Me kaikki olemme syntyperästämme ja moraalisuu-
destamme huolimatta syntymästämme henkisesti sokeita. Kyse ei ole 
henkilökohtaisesta viasta, vaan se juontuu niistä laeista, joiden puit-
teissa me saamme olennollisuutemme. Tässä mielessä sokeus on va-
losta lähtöisin olevaa todellisuutta, osa alkuperäistä ja universaalia 
syntisyyttä. Se ei kuitenkaan ole jonkun ihmisen tai hänen vanhempi-
ensa henkilökohtaista puutteellisuutta, vaan jotakin, johon jokainen 
inhimillinen olento luonnostaan osallistuu.

Ihmiseksi syntyminen merkitsee kuitenkin juuri sitä, että jokainen 
perii lisäksi inhimillisen mahdollisuuden palata valoon ja elää totuu-
den jatkuvassa läsnäolossa. Meidän koettavissamme on siten sekä 
inhimillisen tilamme kauhut, yleinen unenomainen tila ja taipumus 
harhoihin – kuin myös sen kaiken ihmeellisyys ja mahdollisuus herä-
tä unestamme. Me elämme erilaisten voimien, kosmoksessa ja oman 
sielumme sisäisessä maailmassa ylläpitämän näytelmän puitteissa.

Kristillisessä perinteessä sielujemme hallinnasta kilpailevat voimat 
on tavallisesti personoitu. Tämä johtuu pikemminkin teologisista va-
linnoista kuin metafysiikasta. Pahat voimat nähdään demonisina, jot-
ka periytyvät ja ohjautuvat paholaisesta. Hyvät voimat ovat jumalalli-
sia ja Jumalan lähettämiä – huolimatta siitä, että myös paholainen on 
tarkasti ottaen lähtöisin Jumalasta.

Tässä on tärkeätä korostaa kyseisten voimien koko laajuutta, sekä 
syntiä että hyvettä, joihin lukeutuu paljon enemmän kuin kenenkään 
yksilön puutteet tai ansiot. Paavali esittää tämän selkeästi: 

”Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. 
Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perke-
leen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, 
vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia 
maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja (engl. pahuuden 
yli–inhimillisiä voimia) vastaan taivaan avaruuksissa.” (ef. 6:10–12)

On tarpeen erottaa toisistaan tämänhetkinen (aktuaalinen) ja todel-
linen. Intialaisten henkisten perinteiden mukaan tavallinen ihminen 
on syntyjään prakrita: luonnollinen, tavallinen, alkeellinen, hienos-
tumaton ja ei–henkinen. Oikean opastuksen eli joogan avulla hänestä 
voi tulla samskrita: hyvin muodostunut, työstetty ja hienostunut. 



129

Paavali kirjoittaa: ”Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, 
vaan se, mikä on sielullista (engl. luonnollista), on ensimmäinen; 
sitten on se, mikä on hengellistä. Ensimmäinen ihminen oli maasta, 
maallinen, toinen ihminen on taivaasta. Minkä kaltainen maallinen 
oli, senkaltaisia ovat myös maalliset; ja minkä kaltainen taivaallinen 
on, senkaltaisia ovat myös taivaalliset. Ja niin kuin meissä on ollut 
maallisen kuva (engl. kaltaisuus), niin meissä on myös oleva taivaalli-
sen kuva.” (1. Kor. 15:46–49)

Siirtymä luonnollisesta itsestä henkiseen Itseen tarkoittaa toista syn-
tymää, mutta siinä syntyy sellainen olemus, joka jo oli syvällä hakijan 
sisäisyyksissä. Pyhiinvaeltajat saapuvat matkansa lopussa kotiinsa ja 
tulevat sellaisiksi, joita he todellisuudessa ovat kaiken aikaa olleet. He 
päätyvät todellisuuteen, joka alussa oli ihanne ja jonka nyt sanotaan 
toteutuvan heissä.

Miltei kaikkien henkisten perinteiden metodi liittyy sanan koulutus 
(engl. education) latinalaiseen vastineeseen educare, joka tarkoittaa 
ulos vetämistä. Michelangelo lausui: ”Minä näin enkelin marmorin 
kappaleessa ja vain työstin työstämistäni, kunnes sain sen vapautet-
tua.”

Todellinen tulee ulos syvältä etsijän sisimmästä, mutta usein siinä 
tarvitaan lisäksi ulkoisten opettajien ja opetusten apua. Totuuden et-
siminen on siten taistelua kaikessa luodussa olevia perittyjä, luonnol-
lisia taipumuksia vastaan. Kaikki henkiset opetukset ovat täten peri-
aatteellisessa ristiriidassa tavallisen ulkoisen, inhimillisen luonnon ja 
sen kuvitelmien, tietämättömyyden ja unenomaisuuden kanssa.

Tätä taistelua ihmisen sielun omistuksesta käydään Jumalan ja paho-
laisen, Sanan ja maailman, hengen ja lihan välillä pääosin inhimilli-
sen psyyken piirissä. Jaakob 4:4 kirjoittaa: ”Ettekö tiedä, että maail-
man ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla 
maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen.”

Tässä evankeliumin kertomuksessa ei ole kyse sokean miehen hen-
kilökohtaisesta synnistä, sillä sokeus on luonnollinen asia. Sokean 
pitää suorittaa henkinen matka voittaakseen näkemisen kyvyn, herä-
täkseen henkiseksi ja tullakseen Jumalan pojaksi – ”antaen Jumalan 
työn tulla hänessä ilmi.” Tämä mies on jo hyvin pitkälle edennyt etsi-
jä. Hän tietää olevansa sokea ja tietämätön, ja että hänen pitää muut-
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tua uudeksi olemukseksi. Mies on jo alistanut luonnollisen itsensä ja 
nöyryyttänyt egonsa, joka tulee ilmi Johanneksen 9:8 sanoissa, ”Eikö 
tämä ole se, joka istui ja kerjäsi?”

Sokea mies on melkein valmis, sillä hänen etsikkoaikansa on käsillä. 
Nyt on hänen hetkensä, ja Jumalan työn on tultava esiin ennen kuin 
se on hänen kohdallaan liian myöhäistä – ennen kuin hänen orga-
nisminsa tuhoutuu, huomionsa laimenee, tai yö saapuu ja vaivuttaa 
hänet jälleen unitilaan. Mestari suorittaa oman osansa hänet lähettä-
neen työstä auttaakseen etsijää hänen sielussaan tapahtuvassa unen 
ja valvetilan välisessä taistelussa. MINÄ OLEN ja maailman valkeu-
den tilasta käsin hän havaitsee sokean miehen kypsyyden ja lähesty-
misen Jumalan Pojan tilan suuntaan – ja valitsee hänet sitten ilman 
esitettyä pyyntöä. Kristus voitelee sokean miehen omalla olemuksel-
laan ja muistuttaa häntä tämän todellisesta tilastaan, jossa tämä ei 
todellisuudessa ollut olemassa itsestään, vaan Jumalasta, joka on hä-
netkin lähettänyt. Sokea mieskin on Jumalan poika – aivan samoin 
kuin Jumalan Poika (Kristus).

Tämän oivallettuaan sokea mies palaa takaisin normaaliin egotietoi-
suuteensa. Nyt hän on kuitenkin muuttunut mies, sillä hän on kylpe-
nyt valon lähteessä ja on näkijä, joka havaitsee karkean lisäksi myös 
hienot asiat. Asia on ilmaistu erinomaisesti ”peseytymisenä Siloamin 
lähteessä”.

Kirjoitus pyrkii muiden taidelajien tapaan saattamaan havaittavaan 
muotoon sellaista, jota ei tavallisesti havaita. Samaa tehdään myös 
kuva- ja veistotaiteen, musiikin, symboliikan ja legendojen avulla. 
Ellei mitään ulkoista ja siirtokelpoista tukea (kuten symboliikkaa, 
vertauskuvia ja tarinoita) kulttuurin tärkeimpien näkemysten jatka-
miseen löydy, niin näiden näkemysten välitys todennäköisesti vaa-
rantuu. Jos kuitenkaan symbolien ja kielikuvien sisäistä merkitystä 
ei ajoittain uudisteta, niin meille jää suurelta osin vain niiden karkea 
kuori ilman hienoa ydintä, jonka todellinen luonto voidaan havaita 
ainoastaan henkisin silmin.
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NÄKY UUTENA SYNTYMÄNÄ

Silloin naapurit ja ne, jotka ennen olivat nähneet hänet ker-
jääjänä, sanoivat: ”Eikö tämä ole se, joka istui ja kerjäsi?” 
Toiset sanoivat: ”Hän se on”, toiset sanoivat: ”Ei ole, vaan 
hän on hänen näköisensä.” Hän itse sanoi: ”Minä se olen.” 
Niin he sanoivat hänelle: ”Miten sinun silmäsi ovat auen-
neet?” Hän vastasi: ”Se mies, jota kutsutaan Jeesukseksi, 
teki tahtaan ja voiteli minun silmäni ja sanoi minulle: ‘Mene 
ja peseydy Siiloan lammikossa’; niin minä menin ja pesey-
dyin ja sain näköni.” He sanoivat hänelle: ”Missä hän on?” 
Hän vastasi: ”En tiedä.” 

Niin he veivät hänet, joka ennen oli ollut sokea, fariseus-
ten luo. Ja se päivä, jona Jeesus teki tahtaan ja avasi hänen 
silmänsä, oli sapatti. Niin myöskin fariseukset kysyivät hä-
neltä, miten hän oli saanut näkönsä. Ja hän sanoi heille: 
”Hän siveli tahtaan minun silmilleni, ja minä peseydyin, ja 
nyt minä näen.” Niin muutamat fariseuksista sanoivat: ”Se 
mies ei ole Jumalasta, koska hän ei pidä sapattia.” Toiset 
sanoivat: ”Kuinka voi syntinen ihminen tehdä senkaltaisia 
tunnustekoja?” Ja he olivat keskenänsä eri mieltä. Niin he 
taas sanoivat sokealle: ”Mitä sinä sanot hänestä, koskapa 
hän avasi sinun silmäsi?” Ja hän sanoi: ”Hän on profeetta.” 
(9:8–17) 

”Jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus.” (2. Kor. 5:17) 
Sokea mies, joka on saavuttanut näkökyvyn, sisäisen näkemyksen ja 
uuden olemuksen, on ulkoisestikin niin muuttunut, että hänen tut-
tavansa eivät häntä helposti tunnista. Hän on kuollut vanhan itsensä 
suhteen ja noussut ylös, kokien samantapaisia vaikeuksia olemuksen-
sa suhteen kuin Jeesus Kristus koki ylösnousemuksensa jälkeen (Joh. 
2o:11–18). Hänellä on toinenkin yhteinen tekijä Jeesukseen Kristuk-
seen nähden: hän on tässä evankeliumissa ainoa henkilö, joka Jee-
suksen itsensä lisäksi käyttää jumalallista ilmausta MINÄ OLEN (ego 
eimi). 

Kukaan Jeesuksen opetuslapsistakaan ei ollut saavuttanut sellaista 
sielun kypsyyttä kuin tämä sokea ja herännyt mies. Hän peseytyy sen 
lähteessä, joka on lähetetty. Tämän jälkeen hän näkee ja tunnistaa 
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Ihmisen Pojan ja asuu Kristuksessa, Kristuksen asuessa hänessä. He 
jakavat ainakin hetken verran yhteisen jumalallisuuden, joka ei tie-
tenkään ole heidän omaansa tai kuulu heille sen enempää kuin kenel-
lekään muulle. Siihen kuitenkin kuuluvat kaikki sellaiset, jotka eivät 
ole oman erillisen itseytensä kahleissa.

Muuttuneen miehen vastauksissa näkyy sellainen suoruus ja yksin-
kertaisuus, joka vahvistaa hänen syvän kokemuksensa aitouden (au-
tenttisuuden). Hän tietää, että Jeesus-nimisellä miehellä oli jokin 
rooli hänen heräämisessään, mutta hän kieltäytyy filosofoimasta Kris-
tuksen mysteeriä ja hänen todellista olemustaan tai olinpaikkaansa. 
Mies perustaa kantansa pelkkään suoraan havaintoon: ”Minulla ei 
ole mitään käsitystä”, josta välittyy sama selkeys ja itsetuntemus kuin 
hänen havainnostaan ja tunnistuksestaan oman sokeutensa suhteen. 
Hänen suoraa näkemystään kysytään oppineiden teologien kiistelyn 
tuoksinassa, jossa hän itse oli melkoisessa vaarassa, ja mies vastaa 
epäröimättä, että Jeesus Kristus on profeetta.

Aikaisemmin todettiin, että henkinen kehitys on vastoin ulkoista, laa-
jenevaa kehityskulkua, joka on tyypillistä koko luomakunnalle. Kaik-
ki ulkonainen julistus lähtee käsitteistä ”minä olen sitä tai tätä”, kun 
taas sisäinen polku merkitsee yritystä saattaa kaikki tuollaiset ”minä 
olen” -lausumat lakkaamaan jumalallisessa MINÄ OLEN -tilassa. To-
dellinen henkisyys on jatkuvaa kuolemisen harjoitusta egon ja maail-
mallisuuden laajentumista vastaan – kääntymistä ainoastaan Juma-
lan suuntaan. 

Vasta silloin, kun luodun kaikki halut keskipakoisvoimineen ovat vai-
enneet, voi huomio kääntyä sisään, ihmisten pojista Ihmisen Poikaan, 
sukupuolisesta syntymästä neitseelliseen syntymään sydämessä. Sa-
patti kaikkine erilaisine symboleineen on johdettu arkkityyppisestä 
käsitteestä in divinis ja annettu ihmiskunnalle lepopäiväksi arkisista 
askareista, jotka ilman muuta häiritsevät sisäistä tasapainoa. Meitä 
kehotetaan kääntymään sisäänpäin Jumalan puoleen, että voisimme 
toipua ja parantua. Juuri tällaisena päivänä me voimme yrittää aset-
taa omat pienet itsemme syrjään ja siirtyä Itseen. Kyseessä on pyhä 
parannuksen ja yhdentymisen päivä. 

Periaatteessa aina kun tapahtuu todellista paranemista, on kyseessä 
sapatti, kuten näimme viidennen luvun yhteydessä. Lihalliset silmät 
eivät kuitenkaan voi nähdä ja erottaan Hengen töitä. Kaikkein pyhin 
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ihminen, Jeesus Kristus, on tuomittu syntiseksi sen vuoksi, ettei hän 
noudattanut jotakin ulkonaista sovinnaisuutta. Hän kysyikin: ”Miksi 
te olette vihoissanne minulle siitä, että minä tein koko ihmisen ter-
veeksi sapattina? Älkää tuomitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oi-
kea tuomio.” (Joh. 7:23–24)

SISÄINEN NÄKEMYS VAI ENEMMÄN NÄKYJÄ?

Mutta juutalaiset eivät uskoneet hänestä, että hän oli ollut 
sokea ja saanut näkönsä, ennen kuin kutsuivat sen näkönsä 
saaneen vanhemmat ja kysyivät heiltä sanoen: ”Onko tämä 
teidän poikanne, jonka sanotte sokeana syntyneen? Kuinka 
hän sitten nyt näkee?” Hänen vanhempansa vastasivat ja sa-
noivat: ”Me tiedämme, että tämä on meidän poikamme ja 
että hän on sokeana syntynyt; mutta kuinka hän nyt näkee, 
emme tiedä; emme myöskään tiedä, kuka on avannut hänen 
silmänsä. Kysykää häneltä; hänellä on kyllin ikää, puhukoon 
itse puolestansa.” 

(Näin hänen vanhempansa sanoivat, koska pelkäsivät juu-
talaisia. Sillä juutalaiset olivat jo sopineet keskenään, että 
se, joka tunnusti hänet Kristukseksi (engl. messiaaksi), oli 
erotettava synagoogasta. Sen tähden hänen vanhempansa 
sanoivat: ”Hänellä on kyllin ikää, kysykää häneltä.”)

Niin he kutsuivat toistamiseen miehen, joka oli ollut sokea, 
ja sanoivat hänelle: ”Anna kunnia Jumalalle; me tiedämme, 
että se mies on syntinen.” Hän vastasi: ”Onko hän syntinen, 
sitä en tiedä; sen vain tiedän, että minä, joka olin sokea, 
nyt näen.” Niin he sanoivat hänelle: ”Mitä hän sinulle teki? 
Miten hän avasi sinun silmäsi?” Hän vastasi heille: ”Johan 
minä teille sanoin, ettekä te kuulleet. Miksi taas tahdotte sitä 
kuulla? Tahdotteko tekin ruveta hänen opetuslapsiksensa?” 
Niin he herjasivat häntä ja sanoivat: ”Sinä olet hänen ope-
tuslapsensa, mutta me olemme Mooseksen opetuslapsia. 
Me tiedämme Jumalan puhuneen Moosekselle, mutta mistä 
tämä on, sitä emme tiedä.” 

Mies vastasi ja sanoi heille: ”Sehän tässä on ihmeellistä, 
että te ette tiedä, mistä hän on, ja kuitenkin hän on avannut 
minun silmäni. Me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä; 
vaan joka on jumalaa pelkääväinen ja tekee hänen tahtonsa, 
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sitä hän kuulee. Ei ole maailman alusta kuultu, että kukaan 
on avannut sokeana syntyneen silmät. Jos hän ei olisi Juma-
lasta, ei hän voisi mitään tehdä.” He vastasivat ja sanoivat 
hänelle: ”Sinä olet kokonaan synneissä syntynyt, ja sinä tah-
dot opettaa meitä!” Ja he ajoivat hänet ulos (9:18–34). 

Tässä on jälleen kerran kysymys auktoriteetista. On luotu uusi järjes-
tys ja näkemys, joten vanhaan tottuneet ovat levottomia. He eivät tie-
dä, miten se tulisi ymmärtää ja mitä tehdä sille. Korkeimman totuuden 
läsnäolo, johon tässä kutsutaan todistamaan, tarkoittaa pikemminkin 
syventyvää näkemystä, uusia silmäpareja uutta näkemystä varten, 
kuin pelkkää informaation ja tiedon lisäystä aikaisempien silmien ha-
vaintokenttään. Kyseessä on havaintokyvyn puhdistaminen, joka on 
tärkeämpää kuin itse havainnot. Se on pikemminkin erilaiseen laa-
tuun kuin määrän lisäämiseen liittyvä asia. 

Auktoriteetit ovat kuitenkin sokeita korkeamman tason laatuteki-
jöiden suhteen, vaikka heidän pitäisi ne tuntea. Näön saanut sokea 
muistuttaa heitä tästä, sillä hän itse on hämmästynyt huomatessaan 
oppineiden johtajien olevan tietämättömiä niistä mysteereistä, joihin 
jopa hänet oli vihitty. Oppineet yrittävät nyt kerätä asiasta enemmän 
tietoa vanhemmilta ja parannetulta sokealta mieheltä. 

Sokean vanhemmat sanovat vain sen, mistä he ovat täysin varmoja. 
He katsovat, että heidän poikansa on sekä ruumiiltaan että sielultaan 
kypsä ja kykenevä näkemään ja puhumaan totuutta. Sokea mies tois-
taa sen, mitä hän oli aikaisemmin kertonut niille, jotka ennakkoasen-
teissaan näkivät Jeesuksen syntisenä. Mies on hämmästynyt johtajien 
sokeudesta henkisten asioiden suhteen, sillä hänen mukaansa heidän 
tulisi tietää paremmin.

Johtajat vetoavat tapansa mukaan perinteisiin ja tottumuksiin, eikä 
heillä ole mitään tietoa siitä, mistä Jeesus Kristuksen voimat ovat 
peräisin. He eivät tunne tämän todellista tilaa. Se on sellaisen ope-
tuslapsen sydämessä, joka uskoo häneen ja elää hänen käskyjensä 
mukaan. He eivät liioin ymmärrä hänen tehtäväänsä, joka on hänet 
lähettäneen Isän tahdon täyttäminen ja Isän todellisen nimen paljas-
taminen opetuslapsille. 
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Oppineet kuitenkin oivaltavat, että Kristuksen töissä ja opetuksissa 
on jotakin hyvin erikoista, joka ei ole voinut tulla muualta kuin Juma-
lalta. Jeesuksen sanat ja teot ovat epätavallisia ja poikkeavia, eivätkä 
ne sovi heidän perinteisiin nojaavaan ymmärrykseensä ja profeetta-
odotuksiinsa. Tässä köydenvedossa he asettuvat lopulta mieluummin 
omien rajallisten näkemystensä taakse kuin avautuvat laajempaan 
näkemykseen, jota he itse eivät pysty kontrolloimaan. He eivät sie-
dä siten ketään sellaista, joka muistuttaa heitä heidän omaa tietoi-
suuttaan korkeammista mahdollisuuksista. Ajaessaan pois unestaan 
heränneen ja sokeudesta parantuneen miehen, oppineet suorittivat 
pienemmissä puitteissa Jeesus Kristuksen ristiinnaulitsemisen.

NÄKEVÄT JA NÄKEMÄTTÖMÄT

Ja Jeesus sai kuulla heidän ajaneen hänet ulos; ja hänet ta-
vatessaan hän sanoi hänelle: ”Uskotko sinä Jumalan Poi-
kaan?” Hän vastasi ja sanoi: ”Herra, kuka hän on, että minä 
häneen uskoisin?” Jeesus sanoi hänelle: ”Sinä olet hänet 
nähnyt, ja hän on se, joka sinun kanssasi puhuu.” Niin hän 
sanoi: ”Herra, minä uskon”; ja hän kumartaen rukoili hän-
tä. Ja Jeesus sanoi: ”Tuomioksi minä olen tullut tähän maa-
ilmaan, että ne, jotka eivät näe, näkisivät, ja ne, jotka näke-
vät, tulisivat sokeiksi.” 

Ja muutamat fariseukset, jotka olivat siinä häntä lähellä, 
kuulivat tämän ja sanoivat hänelle: ”Olemmeko mekin so-
keat?” Jeesus sanoi heille: ”Jos te olisitte sokeat, ei teillä 
olisi syntiä; mutta nyt te sanotte: ‘Me näemme’; sen tähden 
teidän syntinne pysyy.” (9:35–41)

Heränneen miehen karkottaminen hyväksyttyjen olinpaikoista näyt-
tää johtaneen hänet lähemmäksi Jeesus Kristusta, joka oli hänet löy-
tänyt. Jokin tässä miehessä oli onnekkaasti kohottanut hänet pimey-
destä valon piiriin. Mies itse on saattanut toivoa hieman sosiaalista 
ja uskonnollista tunnustusta ja arvostusta auktoriteettien puolelta, 
mahdollisesti palkkiota siitä, että hän itse oli todiste Jumalan työstä. 
Mikäli hän olisi saanut tunnustusta, hän olisi voinut tyytyä omaan 
henkiseen edistymiseensä ja lopettanut pyrkimästä eteenpäin. Mie-
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helle karkotus hyväksymisten ja hylkäämisten, palkkioiden ja ran-
gaistusten maailmasta oli tietenkin vastenmielinen asia. Se kuitenkin 
näyttää olleen välttämätöntä valmistusta siihen sisäisen näkemyksen 
syventämiseen, jonka Jeesus Kristus Ihmisen Poikana sai hänessä ai-
kaan.

Kristuksen näkeminen ja ymmärtäminen Ihmisen Poikana, Jumalan 
Poikana ja MINÄ OLEN -tilana ovat kaikki läheisessä suhteessa toi-
siinsa. Lisäksi Kristuksen todellisen luonnon ymmärtäminen merkit-
see hänen näkemistään meissä itsessämme – hänen päästämistään 
asumaan meissä ja tulemista hänen kanssaan yhdeksi olemukseksi 
ottamalla hänen lihansa ja verensä omaan olemukseemme.

Kristukseen uskominen ei ole pelkästään hänen tuntemistaan ja ra-
kastamistaan, vaan myös osallistumistaan hänen olemukseensa. 
Krishna sanoo: ”Kaikissa olennoissa – ja kuitenkin niistä vapaana, 
muuttumattomana, mutta silti muuttuen. Se on niin hieno, ettei sitä 
voi käsittää ja niin kaukana, mutta kuitenkin lähellä! Jakamattomana 
kaikissa olennoissa, näyttäen silti jakautuneelta: tämä on se Jokin, 
joka pitäisi tuntea, se joka synnyttää, ylläpitää ja hävittää kaikki olen-
not. Valkeuksien valo –– se on todellinen tieto ja sen kohde. Se on 
kaikkien sydämessä –– Tämän tietäen, minua rakastava ja palvova 
ihminen osallistuu minun omaan, kaltaiseeni olemukseen.” (Bh. G. 
13:15–18)

Jeesus Kristus harjoittaa alituista arviointia alempien ja korkeampien 
olemusten kesken: arvostelukyvyn, erotuskyvyn, jaottelun ja erotte-
lun. Yleisen inhimillisyyden puitteissa on eroteltavissa kolme tasoa, 
jotka edeltävät uutta, henkistä syntymää ja henkisen näkökyvyn muo-
dostumista. 

On olemassa ihmisiä, jotka näkevät tavallisin silmin, mutta jotka 
alkavat olla tietoisia omista puutteistaan. Sellaiset ihmiset etenevät 
polullaan, kun Kristus tekee heidät ”sokeiksi” eli tietoisiksi sokeudes-
taan ja lisäksi sokeiksi maailman suhteen, joka ei enää houkutuksil-
laan lumoa heitä. 

Oman näkemyksensä rajoitteisuudesta kärsivät ihmiset pyrkivät 
valkeuteen, ja heidät eheytetään ja saatetaan valoon. Sokeus ja sen 
tiedostaminen eivät ole syntiä, sillä synti kuuluu kolmannelle ihmis-
ryhmälle, jossa ollaan sokeita ja unessa. He paisuttelevat itseään suo-
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jaten sokeuttaan ja teeskentelevät olevansa näkeviä sillä perusteella, 
että he tuntevat oikeita kirjallisia viittauksia tai käytössääntöjä.

Jumalasta kaukana oleminen ei vie ihmisiä yhtä paljon harhaan kuin 
itsensä kuvittelu lähellä Jumalaa olevaksi. He, jotka tiedostavat ole-
vansa kaukana todellisuudesta, voivat pyrkiä siihen ja tulla opaste-
tuiksi, kun taas ne, jotka kuvittelevat perusteettomasti olevansa to-
tuudellisia, jäävät aivan oikeutetusti matkalle, eikä heitä voida auttaa. 
Ihmiset, jotka ovat täynnä itseään, eivät varaa tilaa Jumalalle. Jeesus 
Kristus kertoi tästä vertauksen:

”Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fa-
riseus ja toinen publikaani. Fariseus seisoi ja rukoili itsek-
seen näin: ‘Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niin 
kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, 
enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Minä paastoan 
kahdesti viikossa; minä annan kymmenykset kaikista tulois-
tani.’ Mutta publikaani seisoi taaempana eikä edes tahtonut 
nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: 
‘Jumala, ole minulle syntiselle armollinen.’ Minä sanon teil-
le: tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen; 
sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka 
itsensä alentaa, se ylennetään.” (Luuk. 18:10–14)

MONTA LAMMASTA JA YKSI PAIMEN
 

”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta 
lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja 
ryöväri. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten 
paimen. Hänelle ovenvartija avaa, ja lampaat kuulevat hä-
nen ääntänsä; ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie 
heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos hän kulkee 
niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat 
hänen äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pake-
nevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä.” Tämän ku-
vauksen Jeesus puhui heille; mutta he eivät ymmärtäneet, 
mitä hänen puheensa tarkoitti. 
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Niin Jeesus vielä sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sa-
non teille: minä olen lammasten ovi. Kaikki, jotka ovat tul-
leet ennen minua, ovat varkaita ja ryöväreitä; mutta lam-
paat eivät ole heitä kuulleet. Minä olen ovi; jos joku minun 
kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä 
sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta 
kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen 
tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen 
se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten 
edestä. Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia 
lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän 
jättää lampaat ja pakenee; ja susi ryöstää ja hajottaa ne. Hän 
pakenee, sillä hän on palkattu eikä välitä lampaista. Minä 
olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani 
tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä tunnen 
Isän; ja minä annan henkeni lammasten edestä. Minulla on 
myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta; 
myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun 
ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Sen tähden Isä 
minua rakastaa, koska minä annan henkeni, että minä sen 
jälleen ottaisin. Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan 
sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta 
ottaa se jälleen; sen käskyn minä olen saanut Isältäni.” 

Niin syntyi taas erimielisyys juutalaisten kesken näiden sa-
nain tähden. Ja useat heistä sanoivat: ”Hänessä on riivaaja, 
ja hän on järjiltään; mitä te häntä kuuntelette?” Toiset sa-
noivat: ”Nämä eivät ole riivatun sanoja; eihän riivaaja voi 
avata sokeain silmiä (10:1–21)?” 

Luonnollisesta lampaasta eli jokaisesta ihmisestä voi tulla myös hen-
gellinen lammas. Lihallisen lain mukaan jokainen joutuu kuoleman 
omaksi. Mikäli henkilö kuolee tietoisesti oman alemman itsensä suh-
teen, niin korkeampi itse saattaa nousta ja tavoittaa ikuisen elämän.

Edellisen tekstin alku ja loppu osoittavat sen olevan jatkoa edeltänee-
seen lukuun. Jeesuksen esittämä vertaus alkaa sanoilla Amen, Amen, 
jotka on käännetty muotoon totisesti, totisesti tarkoituksena korostaa 
tulevan sanoman tärkeyttä ja tasoa. Tätä ilmausta käytetään evanke-
liumin keskustelun avauksissa vai harvoin. Tekstin lopussa kuulijoita 
muistutetaan uudelleen sokean miehen näkökyvyn palautumisen ih-
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meestä. Tässä yhteydessä on hyvä tarkastella tekstiä edeltäneen luvun 
9:39–41 valossa.

Jeesus Kristus, Jumalan Karitsa, erottelee ne, jotka haluavat yhä 
enemmän valoa ja kärsivät omasta sokeudestaan, niistä jotka tyytyvät 
omaan tasoonsa eivätkä pyri lähemmäksi todellisuutta. Edelliset ovat 
hänen lampaitaan, jotka hän tuntee samoin kuin Isä hänet. Jälkim-
mäiset eivät kuulu hänen laumaansa, koska he eivät kykene tunnista-
maan häntä ja kieltäytyvät uskomasta (Joh. 10:26).

Hänen lampaansa ovat tietoisia siitä, että ovat eksyksissä ja ilman 
opasta, joten he hakevat apua. Näillä lampailla on sen verran erotus-
kykyä, että he voivat tunnistaa eron ylhäältä tulleen oikean oppaan ja 
kelvottomien – pahimmillaan todellista opasta teeskentelevien, mut-
ta sokeiden – välillä.

Jälkimmäiset ovat teeskentelystään huolimatta varkaita ja roistoja, 
sillä he ovat kiinnostuneita ainoastaan lampaiden itsekkäästä hyö-
dyntämisestä. He ovat muukalaisia ja palkollisia, jotka vaaran uha-
tessa hylkäävät lampaat.

Bhagavad Gitassa todetaan, että olemuksen herra synnytti olentoja 
uhrin (yajña) kautta ja opasti heitä seuraavasti: ”Uhrin kautta teidän 
tulee ylläpitää jumalia, että jumalat ylläpitäisivät teitä. Tämän kes-
kinäisen ylläpidon kautta te saavutatte korkeimman hyvän. Uhrin 
kautta jumalat antavat teille ravintoa ja päämäärän. Hän, joka nauttii 
lahjoista, mutta ei vastineeksi luovuta mitään jumalille, on varas (Bh. 
G. 3:10–12).

Suurin uhri on itsensä (egonsa) uhraaminen. Itse täytyy jättää taakse 
voidakseen seurata Kristusta. Eritasoisten energioiden muutos ole-
muksessa voi tapahtua ainoastaan tämän uhrin kautta. Muussa ta-
pauksessa ajaudumme ahneuden mustaan aukkoon varastellen ja ah-
nehtien kaikkea hyvää oman egomme tarpeisiin. Lammasta voidaan 
pitää sisäisessä mielessä omana tiedostamattomana puolenamme ja 
ulkoisessa merkityksessä kaikkena sellaisena, joka ovat meidän hoi-
dossamme. Tämä meidän lampaamme luottaa enemmän tietävien ja 
oppineiden jäsenten opastukseen ja on varsin helposti johdettavissa 
harhaan – mikäli me itse olemme sokeita.

Jeesuksen Kristuksen lampaat tuntevat sen sijaan oman paimenensa, 
samoin kuin tämä tuntee Isänsä eli oman Paimenensa. MINÄ OLEN 
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on oikea paimen. Paimenesta on käytetty kolmeen kertaan kreikan-
kielen ilmausta kalos, jolla on mm. seuraavia sivumerkityksiä: hyvä, 
jalo, malli, sopiva, todellinen, käyttökelpoinen ja oikea. 

Kuten on mainittu mm. luvussa 8, MINÄ OLEN on jumalallinen nimi, 
ego eimi, joka sallii egoismisista määreistään (minä olen jotakin) puh-
distettuna puhujan osallistua Jumalan olemukseen ja voimiin. Aina 
kun Jeesus tässä evankeliumissa lausuu jumalallisen nimen MINÄ 
OLEN, hän tekee sen Jumalan katseen alla kutsuen epäröimättä Isää 
ja muistuttaen kuulijoita siitä, että hän ei puhu omissa nimissään, 
vaan Lähettäjänsä nimissä.

Hänestä on täydellisen itsensä uhraamisen kautta tullut Jumalan 
täydellinen käyttö- ja puheväline. Ilman tätä itsensä mitätöintiä ja 
alituista harjoitusta, jonka lopullista tilaa kuvataan ristiinnaulitse-
miseksi, olisi hänen lausumansa MINÄ OLEN ollut pelkkää itsensä 
korostusta ja lusiferista (saatanallista) ylpeilyä.

MINÄ OLEN ei ole vain todellinen paimen, vaan myös portti, jonka 
kautta lampaan tulee löytää oma laitumensa. Oikea henkinen ravinto 
tulee ylhäältä, josta sitä myös pitää etsiä. Kun ihmisen pojasta on tul-
lut Ihmisen Poika, hän kolkuttaa alhaalta käsin MINÄ OLEN -oveen. 
Jumalan Poika on jo samaa kuin MINÄ OLEN, ja hän avaa oven yl-
häältä käsin toivottaen tuhlaajapojan tervetulleeksi takaisin kotiin.

Jumalan Poika tuli ja laskeutui ylhäältä – kadottaen oman elämänsä 
– antaakseen oman ja todellisen elämän niille lampaille, jotka etsivät 
tietä takaisin kotiinsa. Tämä on samantapainen laskeutuminen (ava-
taara) kuin minkä löydämme Krishnan kohdalla Bhagavad Gitasta. 
Hän alensi itsensä ajomiehen tasolle ohjatakseen rakkaimman oppi-
laansa, Arjunan, vaunuja. Ajomiestä on käytetty vertauksena monissa 
perinteissä, kuten Platonilla (Phaedo 24–28) ja Katha Upanishadis-
sa (I. 3:3–9). Se kuvaa korkeampaa järkeä (mentaalista olemusta), 
joka yhdistää ja hallitsee inhimillisen olemuksen lukuisia puolia jotka 
muutoin olisivat hajallaan ja erillisiä. Ilman tämän yhdistävän järjel-
lisyyden toimintaa ihminen on kykenemätön tulemaan sellaiseen yh-
dentymisen asteeseen, jota Henkeä lähestyminen edellyttää.

Krishna on karjapaimen, joka kokoaa ja vartioi lehmiään, inhimillisiä 
sieluja, samoin kuin Jeesus Kristus toisessa kulttuurissa ja maassa toi-
mii paimenen roolissa. Tässä käytetyssä allegoriassa paimen laskeu-
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tuu inhimillisen olennon sydämeen kootakseen kaikki eksyneet lam-
paat, kaikki hajaantuneet energiat, että ihminen voitaisiin korottaa 
ylös Ihmisen Pojaksi. Jumalan Pojan laskeutuminen ja ihmisen pojan 
ylösnousemus ovat saman energia-aallon kaksi eri puolta: uloshengi-
tys ja sisäänhengitys, inkarnaatio (ruumistuma) ja ylösnousemus.

Jerusalemissa, elämän juhlassa, evankeliumin symboliikan mukaan 
universumin keskustassa Tabernaakkelijuhla on valmistusta omis-
tautumisen juhlaan. Sana on tullut lihaksi ja pystyttänyt telttansa 
(joka liittyy sanaan tabernaakkeli) meihin ja meidän keskellemme. 
Hän oli voimistanut läsnäolonsa ulkoiseen elämänkaareemme. Sisäi-
sen kaaren alkaessa ylhäältä taivaasta tullut valmistautuu elämänsä 
täysin uhranneena (jopa ristiinnaulittuna) palaamaan kotiin.

Kenenkään etsijän ei tarvitse kuvitella olevansa ainoa Jumalaa etsivä 
tai Hänen kutsumansa. On olemassa monenlaisia etsijöitä ja laumo-
ja, jotka kulkevat erilaisia polkuja. MINÄ OLEN, eli henki, voi johtaa 
näitä kaikkia itse kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaan. Kukin heistä 
voi oivaltaa kuuluvansa yhteen laumaan, Jumalan laumaan, joka on 
yhden paimenen johdossa – yhden lehmipaimenen, ajomiehen – Hä-
nen, joka yksin on hyvä, nimittäin Jumalan.

ISÄ JA SINÄ OLETTE YHTÄ

Sitten oli temppelin vihkimisen muistojuhla Jerusalemis-
sa, ja oli talvi. Ja Jeesus käyskeli pyhäkössä, Salomon pyl-
väskäytävässä. Niin juutalaiset ympäröivät hänet ja sanoi-
vat hänelle: ”Kuinka kauan sinä pidät meidän mieltämme 
kiihdyksissä? Jos sinä olet Kristus, niin sano se meille suo-
raan.” Jeesus vastasi heille: ”Minä olen sanonut sen teille, ja 
te ette usko. Ne teot, joita minä teen Isäni nimessä, ne todis-
tavat minusta. Mutta te ette usko, sillä te ette ole minun lam-
paitani. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä 
tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille ian-
kaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä 
heitä minun kädestäni. Minun Isäni, joka on heidät minulle 
antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä 
minun Isäni kädestä. Minä ja Isä olemme yhtä.” 
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Niin juutalaiset ottivat taas kiviä maasta kivittääksensä hä-
net. Jeesus vastasi heille: ”Minä olen näyttänyt teille monta 
hyvää tekoa, jotka ovat Isästä; mikä niistä on se, jonka täh-
den te tahdotte minut kivittää?” Juutalaiset vastasivat hä-
nelle: ”Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan ju-
malanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet 
itsesi Jumalaksi.” 

Jeesus vastasi heille: ”Eikö teidän laissanne ole kirjoitettu-
na: ‘Minä sanoin: te olette jumalia’? Jos hän sanoo jumalik-
si niitä, joille Jumalan sana tuli – ja Raamattu ei voi raueta 
tyhjiin – niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt 
ja lähettänyt maailmaan: ‘Sinä pilkkaat Jumalaa’, sen täh-
den että minä sanoin: ‘Minä olen Jumalan Poika’? Jos minä 
en tee Isäni tekoja, älkää uskoko minua. Mutta jos minä nii-
tä teen, niin, vaikka ette uskoisikaan minua, uskokaa minun 
tekojani, että tulisitte tuntemaan ja ymmärtäisitte Isän ole-
van minussa ja minun olevan Isässä.” 

Niin he taas tahtoivat ottaa hänet kiinni, mutta hän lähti 
pois heidän käsistänsä. Ja hän meni taas Jordanin tuolle 
puolelle siihen paikkaan, missä Johannes ensin kastoi, ja 
viipyi siellä. Ja monet tulivat hänen tykönsä ja sanoivat: ”Jo-
hannes ei tehnyt yhtäkään tunnustekoa; mutta kaikki, mitä 
Johannes sanoi tästä, on totta.” Ja monet siellä uskoivat hä-
neen (10:22–42). 

Ihmisjoukon johtajat syyttivät Jeesusta mieluummin siitä, ettei hän 
puhunut avoimesti, kuin olisivat oivaltaneet vaikeuden piilevän hei-
dän omassa rajoittuneessa ymmärryksessään ja näkemyksissään. He 
haluavat hänen puhuvan heidän kielellään ja tasoltaan ja sanovan 
suoraan, onko hän heidän viitekehyksensä ja odotustensa mukainen 
messias (Kristus).

Kristus itsenään on kuitenkin puhunut juuri tässä ominaisuudessa 
aina opetustensa alusta – ja kaiken alusta – saakka. He eivät kuiten-
kaan ymmärrä, koska Jumala ei ole heitä Kristuksen lampaiksi kutsu-
nut. Toisessa kohdassa (Joh. 8:44) Jeesus oli kertonut heille, että he 
olivat tulleet paholaisesta, sillä muutoin he kuulisivat hänen kutsunsa 
ja ymmärtäisivät hänen sanansa. Vaikka he eivät voi sisäisesti seurata 
häntä, voivat he kuitenkin nähdä hänen ulkoiset tekonsa ja oivaltaa 
niiden perusteella, että hän on tullut Jumalasta. Eräs heistä, Nikodee-
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mus, oivalsi tämän, mutta ei kyennyt seuraamaan häntä opetuslapsen 
tapaan.

Heidän ilmeinen ymmärtämättömyytensä aiheuttaa sen, että Jeesus 
ärsyttää heitä yhä enemmän ja että Jeesus itsekin ärsyyntyy, koska 
hän ei ymmärrä heidän rajoittuneisuuttaan. Miksi he eivät havaitse, 
että hän ei omin voimin ja nimissään tee mitään, vaan on todella sy-
vimmässä olemuksessaan yhtä isän kanssa? Miksi he eivät ymmärrä, 
että myös he voisivat syvimmässä olemuksessaan tulla yhdeksi Isän 
kanssa? Heidän näkökannaltaan Jeesus on käsittämättömän välin-
pitämätön perinteiden ja niiden sisältämän väitteen suhteen, jonka 
mukaan luotu ei voi yhdistyä luojaan. Miten nyt tämä pelkkä ihminen 
voi tehdä itsestään Jumalan?

Tähän asiaan liittyy kaikkein suurin hienous, mikä samalla mahdollis-
taa kaikkein suurimman väärin ymmärryksen. Jeesus Kristus vetoaa 
teoissaan samanaikaisesti Isän nimeen, perinteisiin, johtajien omiin 
lakeihin ja kirjoituksiin korostaakseen yhtä ja samaa periaatetta: ku-
kaan ei voi tehdä itsestään Jumalaa.

Ihminen voi kuitenkin tyhjentää itsensä niin, että hän voi täyttyä Ju-
malasta. Mikäli joku on tullut sen arvoiseksi ja kieltänyt itsensä, niin 
Jumala voi valita ja synnyttää hänet. Jumala voiteli Jeesuksen vali-
tuksi, joka vuorostaan voiteli ja herätti sokean miehen, samoin kuin 
hän herätti opetuslapsensa, jotka tosin kypsyivät vasta hänen ristiin-
naulitsemisensa jälkeen.

Jeesuksen olemus jumalallisena poikana ja hänen olemuksellinen yk-
seytensä Jumalan suhteen, tai toisissaan olemisensa, eivät ole toisi-
aan poissulkevia asioita. Tämä tulee ilmi monissa perinteisissä viitta-
uksissa, kuten esim. hänen siteeraamassaan Psalmissa 82:6.

Merkittävä erotus on sellaisten lausumien kuin: ”Minä olen, eikä 
ketään muuta (Jes. 47:8)”, ja ”MINÄ OLEN, mutta minä en itse tee 
mitään, ainoastaan sen, mitä Isäni käskee minun tehdä.” Toisaalta 
sellaisten kesken, kuin: ”Minä olen yhtä hyvä kuin Jumala”, ja ”mik-
si kutsut minua hyväksi? Jumala yksin on hyvä (Luuk. 18:19)”. Täl-
laisten asenteiden välistä voidaan löytää taivaan ja helvetin, oman 
tahdon ja Isän tahdon, kuin myös pyhäinhäväistyksen ja vihkimyksen 
väliset eroavuudet.
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Sillä jokainen ylimmäinen pappi, ollen ihmisten joukos-
ta otettu, asetetaan ihmisten puolesta toimittamaan sitä, 
mikä Jumalalle tulee, uhraamaan lahjoja ja uhreja syntien 
edestä, ja hän voi säälien kohdella tietämättömiä ja eksyviä, 
koska hän itsekin on heikkouden alainen, ja tämän heikko-
utensa tähden hänen täytyy, samoin kuin kansan puolesta, 
niin itsensäkin puolesta uhrata syntien edestä. Eikä kukaan 
sitä arvoa itselleen ota, vaan Jumala kutsuu hänet niin kuin 
Aaroninkin. Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä 
ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle: 
”Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synny-
tin”; niin kuin hän toisessakin paikassa sanoo: ”Sinä olet 
pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan.” Ja 
lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhra-
si rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta 
pelastaa; ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpel-
konsa tähden. Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä 
hän kärsi, kuuliaisuuden, ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli 
hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka 
ovat hänelle kuuliaiset, hän, jota Jumala nimittää ”ylimmäi-
seksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan.” (Hepr. 
5:1–10)

Jeesus Kristuksen kuulijat eivät ymmärtäneet hänen sanomaansa, 
vaan ajattelivat hänen tekevän itsestään Jumalan ja harjoittaneen 
siten pyhäinhäväistystä. Reagointitavan nojalla Jeesuksen ympärillä 
olevat ihmiset jakautuivat selkeästi kahteen leiriin: hänelle kuuluviin 
ja hänelle kuulumattomiin lampaisiin. Tällainen jako kuului hänen 
tehtävänsä lähtökohtaan. Kun se oli loppuun suoritettu, hän poistui 
ihmisjoukon ja sen johtajien keskuudesta, jotka olivat keskustelun lo-
pulla yrittäneen pidättää hänet. Sen jälkeen hän suuntasi toimintansa 
ja opetuksensa yksinomaan sisäiselle ja paremmin valmistautuneelle 
opetuslasten ja ystävien piirille.

Tieto hänen opetustensa ja tekojen synnyttämästä levottomuudesta 
jatkoi leviämistään sosiaalisen ja uskonnollisen hierarkian tietoisuu-
teen. Lasaruksen kuolleista herättämisen jälkeen he lopulta yksissä 
tuumin päättivät yrittää eliminoida hänet (Joh. 11:46–53).

On kuitenkin selvää, ettei Jeesus Kristus tehnyt itsestään Jumalaa, 
vaan pikemminkin ilmaisi sen tosiasian, että Jumala asuu ja löytää 
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hänessä sijan. Lisäksi hänen yksilöllinen olemuksensa on sulautu-
nut Jumalan suunnattomuuteen. Jumala ja Jumalan Poika ovat siten 
yhtä olemisen kaikkein hienoimmissa olemuksissa. On syytä huoma-
ta, että sana ”yksi” Johanneksen (10:10) juhlallisessa ilmauksessa 
”Isä ja minä olemme yhtä” on suvultaan neutri eikä maskuliininen. 
Kyse ei ole mistään sukupuoliin rajoittuneesta persoonasta, vaan sii-
tä Yhdestä, joka on kaiken sukupuolisuuden yläpuolella eikä rajoitu 
mihinkään persoonalliseen. Me voimme tietenkin käytännön viestin-
nällisistä syistä valita sellaisia ilmauksia kuin ”Korkein persoona, Isä, 
Absoluutti tai muita vastaavia.” 

Jokainen suuri perinnemuoto on löytänyt erilaisia, omiin herkkyyk-
siinsä ja tavoitteisiin soveltuvia määritelmiä. Niiden suuret opettajat 
ovat lisäksi esittäneet, että totuus on kaikkien määritelmien tuolla 
puolen ja että nimitykset ja kuvaukset palvelevat Korkeinta ainoas-
taan silloin, jos ihmiset niiden avulla kykenevät muuttumaan ja avaa-
maan sydämensä ylös sellaista todellisuutta kohden, jota he eivät tun-
ne eivätkä omista, mutta joka voi heidät tuntea ja omistaa.

Joidenkin perinteiden kirjoituksissa kuvataan rakastavaisten mitä 
intiimeintä yhdistymistä (esim. Laulujen Laulussa tai Gita Covindas-
sa Krishnan ja Radhan osalla). Se, jota joissakin teksteissä kuvataan 
metafyysisin käsittein, kuten Atman ja Brahman ykseyttä Upanisha-
deissa, kuvataan tässä evankeliumissa herkkänä Isän ja Pojan suku-
laisuussuhteena. Kukin ilmaus sisältää omat ominaisuutensa, jotka 
resonoivat olemustemme eri puolien kanssa. Ne ovat mitä hienoim-
man tason musiikkia, joka saattaa kutsua meitä siihen korkeimpaan 
hiljaisuuteen, jossa kaikki eri melodiat löytävät oikean paikkansa.

Se Ainoa ja Korkein persoona asustaa kunkin ihmisen syvimmässä 
olemuspuolessa. Jeesus Kristus olisi voinut lausua niille, jotka kyke-
nivät asettumaan tuohon itsensä hiljaiseen osaan ja sielujen sieluun, 
että ei pelkästään ”Isän ja minä ole yhtä”, vaan myös ”Isä ja te olette 
yhtä.”

Kuolemaansa ja työnsä päättämistä edeltäneenä iltana Jeesus rukoili 
Jumalaa myös kaikkien muiden ymmärtämään kykenevien kuin vain 
opetuslastensa puolesta (Joh. 17:21–23): 

”Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä 
sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä 
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olet minut lähettänyt. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, 
minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme 
yhtä – minä heissä, ja sinä minussa – että he olisivat täydellisesti 
yhtä.” (engl. että heidät täydellistettäisiin yhdeksi) 

KRISTUSTA RAKASTAVAT KUOLEVAT 
ITSENSÄ SUHTEEN

Ja eräs mies, Lasarus, Betaniasta, Marian ja hänen sisaren-
sa Martan kylästä, oli sairaana. Ja tämä Maria oli se, joka 
hajuvoiteella voiteli Herran ja pyyhki hiuksillaan hänen 
jalkansa; ja Lasarus, joka sairasti, oli hänen veljensä. Niin 
sisaret lähettivät Jeesukselle tämän sanan: ”Herra, katso, 
se, joka on sinulle rakas, sairastaa.” Mutta sen kuultuaan 
Jeesus sanoi: ”Ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan 
kunniaksi, että Jumalan Poika sen kautta kirkastuisi.” Ja 
Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan ja Lasarusta. Kun 
hän siis kuuli hänen sairastavan, viipyi hän siinä paikassa, 
missä hän oli, vielä kaksi päivää; 

mutta niiden kuluttua hän sanoi opetuslapsilleen: ”Men-
käämme taas Juudeaan.” Opetuslapset sanoivat hänelle: 
”Rabbi, äsken juutalaiset yrittivät kivittää sinut, ja taas sinä 
menet sinne!” Jeesus vastasi: ”Eikö päivässä ole kaksitois-
ta hetkeä? Joka vaeltaa päivällä, se ei loukkaa itseänsä, sillä 
hän näkee tämän maailman valon. Mutta joka vaeltaa yöllä, 
se loukkaa itsensä, sillä ei hänessä ole valoa.” 

Näin hän puhui, ja sitten hän sanoi heille: ”Ystävämme Lasa-
rus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet unesta.” 
Niin opetuslapset sanoivat hänelle: ”Herra, jos hän nukkuu, 
niin hän tulee terveeksi.” Mutta Jeesus puhui hänen kuole-
mastaan; he taas luulivat hänen puhuneen unessa–nukku-
misesta. Silloin Jeesus sanoi heille suoraan: ”Lasarus on 
kuollut, ja minä iloitsen teidän tähtenne siitä, etten ollut 
siellä, jotta te uskoisitte; mutta menkäämme hänen tykön-
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sä.” Niin Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, sanoi toisille 
opetuslapsille: ”Menkäämme mekin sinne, kuollaksemme 
hänen kanssansa.” (11:1–16) 

Tämän luvun opetus on varsin samanlainen kuin kahden sitä edel-
tävän, joissa tosin kuvakielenä käytettiin sokeutta, jota tässä vastaa 
kuolema. Vedalainen rukous esittää:

Epätodellisesta johda minut todelliseen,
pimeydestä vie minut valoon,

kuolemasta johda minut elämään.

Brihadaranyaka Upanishadi siteeraa tätä rukousta ja lisää, että ”pi-
meys tarkoittaa tietenkin kuolemaa ja valo elämää.” (I. 3:28) Sama 
ajatus löytyy myös tämän evankeliumin alusta, jossa Logos edustaa 
sekä valoa että elämää, jonka puuttuessa pimeys ja kuolema vallitse-
vat.

Kertomukset sokeasta ja kuolevasta miehestä tulkitaan kosmisten 
lakien näkökannalta varsin samaan tapaan. Maailma on pimeyden 
valtiaan alaisuudessa, eikä Isän tahto toteudu siellä, koska ihmiset 
rakastavat luonnostaan enemmän pimeyttä kuin valoa.

Henkinen herääminen on inhimillisen luonnon normaalien taipumus-
ten vastaista. Valoon ja todelliseen elämään pyrkimys ja Logoksen il-
mentäminen ovat kyllä todellisuutta, koska ne resonoivat ihmisyyden 
syvimmän ja salatuimman olemuksen kanssa, mutta tällainen pyrki-
mys ei ole aktiivista. Me inhimilliset olennot elämme toisin sanoen 
yleensä kieltäen oman hienoimman olemuksemme. Tässä mielessä 
me elämme synnissä, joka ei kuitenkaan ole meidän omaa tekoamme. 
Meidän persoonallista olemustamme hallitsee omien puutteidemme 
taustalla niin sanottu perisynti, inhimillisyydestä johtuva kosminen 
harha ja universaali tietämättömyys.

Kun me tulemme tietoisiksi omista rajoituksistamme, synnillisestä ti-
lastamme, ja oivallamme, ettemme ole Jumalan näkökannalta todella 
eläviä, niin silloin tiedämme olevamme kuin itseään hemmotteleva 
leski, joka ”on kuollut jo eläessään.” (1. Tim. 5:6)
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Olen kuollut, sillä minussa ei ole halua.
Olen haluton, koska luulen omistavani.

Luulen omistavani, sillä en pyri antamaan.
Pyrin antamaan, koska näen sinun puutteesi.

Näen puutteesi, sillä yrität antaa itsestäsi.
Antaessasi itsestäsi, huomaat tyhjyytesi.

Nähdessäsi tyhjyytesi, haluat tulla.
Halutessasi tulla, sinä alat elää.

René Daumal, Mount Analogue

Tietoisuus omasta kuolleesta tilasta on merkki henkisestä edistymi-
sestä. Ainoastaan sellaiset voivat oivaltaa tämän, joita Kristus rakastaa 
ja kutsuu – ja jotka seuraavat häntä. Tällainen tiedostaminen edustaa 
osittaista heräämistä todelliseen tilaamme. Itsensä kuolleeksi totea-
minen on ensimmäinen suuri askel todellista elämää kohden. 

Psalmi (13:2, 4) kirjoittaa: ”Kuinka kauan, Herra, minut yhä unhotat, 
kuinka kauan kätket minulta kasvosi? Katsahda tänne, vastaa minulle, 
Herra, minun Jumalani. Valaise silmäni, etten nukkuisi kuolemaan.”

Tämä herääminen saattaa antaa meille rohkeutta päästää irti lujasta 
ehdollistumisestamme pinnalliseen elämännäkemykseemme, joka on 
”sitä tai tätä, minua miellyttävää tai minulle vastenmielistä.” Pinnal-
linen näkemys nojaa miltei kokonaan palkkioiden odotukseen, ran-
gaistusten pelkoon, muiden ihmisten hyväksymiseen tai moitteisiin.

Lasarus näyttää olleen Jeesus Kristuksen läheisin oppilas. Hän oli se, 
jota Jeesus rakasti. Jeesus itse, samoin Lasaruksen sisaret, evankelista 
ja Mariaa lohduttamaan tulleet juutalaiset todistavat kaikki tämän ih-
missuhteen erityislaadusta. Todistus Jeesuksen rakkaudesta Lasarus-
ta kohtaan on kaikilta tietoisuuden tasoilta katsoen hämmästyttävän 
yksimielinen. Mistään tunteenomaisesta rakkaudesta ei tietenkään 
ole kyse, sillä Jeesus Kristus oli täysin omistautunut Jumalan työhön. 
Tästä voidaan kuitenkin päätellä, että Lasarus ei ollut ainoastaan Jee-
suksen lähin oppilas, vaan lisäksi hyvin pitkälle edistynyt.

On merkittävää, ettei Lasarusta mainita missään muussa evanke-
liumissa. Luukkaassa (16:20–25) löytyy tosin toinen Lasarus, joka 
sairasti lepraa ja kerjäsi rikkaan miehen pöydältä pudonneita ruuan 
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tähteitä. Kuolemansa jälkeen tämä Lasarus pääsi Abrahamin syliin, 
kun taas rikas mies joutui kuolleitten asuinpaikkaan, jossa hän kär-
si kidutuksissa. Sieltä mies oli huutanut Isä Abrahamia päästämään 
hänet kuolleesta tilastaan ja kehottamaan rikkaan miehen veljiä katu-
mukseen ennen kuin se oli heille myöhäistä. Abraham sanoi hänelle: 
”Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka 
joku kuolleistakin nousisi ylös.” 

On epätodennäköistä, että Luukkaan Lasarus olisi sama kuin Johan-
neksen evankeliumin kuolleista herätetty, vaikka asiasta ei voidakaan 
saada täyttä varmuutta. Joka tapauksessa on erikoista, että tämä eri-
koinen tapahtuma ei sisälly synoptisiin evankeliumeihin, varsinkin 
kun se on suurin Jeesuksen suorittamista ihmeteoista – ainakin mi-
käli Lasaruksen herätys tulkitaan kirjaimellisesti ja ulkoisesti kliini-
sesti kuolleen miehen palauttamisena eläväksi. 

Johanneksen evankeliumissa tämä tapahtuma on käännekohta, jonka 
jälkeen Sanhedrin (suuri neuvosto) päättää surmata Jeesuksen, kos-
ka ”kansa, joka oli ollut hänen kanssansa, kun hän kutsui Lasaruk-
sen haudasta ja herätti hänet kuolleista, todisti hänestä.” (Joh. 12:12).
On kuitenkin mahdollista, että koko tapahtumasarja on luonteeltaan 
sisäinen ja vertauskuvallinen. Sitä on voitu kertoa vain pienessä ja 
rakastavassa sisäpiirissä, mistä syystä Johannesta eksoteerisemmat 
(ulkonaisemmat) synoptiset tekstit eivät ole ottaneet sitä mukaan. 

Huolimatta siitä, mitä Jeesus on saattanut opettaa ihmisjoukoille, si-
sältää hänen kutsunsa läheisimmille opetuslapsilleen aina kuolemi-
sen (kuolettamisen) harjoitusta: kuolemista oman elämänsä, persoo-
nallisten ihmissuhteiden, koko maailman ja kaiken sellaisen suhteen, 
joka ei liity suoraan Jumalan tahtoon. Tätä tarkoitti hänen kasteensa 
Hengellä ja tulella. Jeesuksen opetusta oli sekä ihmisjoukoille että 
suurimmalle osalle hänen opetuslapsiaan vaikea kestää. Aikaisem-
min on jo todettu, että meidän tulee olla valmiit sekä ymmärtämään 
totuutta että myös kestämään sitä.

Silloin kun puhutaan Johanneksen evankeliumin tapaan kuolleista 
herättämisestä, täytyy sen esitys sovittaa kirjallisen muodon ja dra-
maattisen kerronnan logiikkaan ja vaatimuksiin. Tämä voi houkutella 
lukijan huomion pois asian todellisesta ytimestä, ellei hän ole varuil-
laan ja pidä silmiään avoinna sanojen takaisille hienoille värähtelyille, 
jotka piilevät näennäisten historiallisten yksityiskohtien ja kirjailijan 
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käyttämien kerrontakeinojen takana. Isha Upanishadissa (15) tode-
taan: ”Totuuden kasvot ovat kultaisen maljakon takana. Oi Herra, 
paljasta ne minulle, että voisin totuutta rakastavana ne nähdä.”

Lasarus tarkoittaa nimenä ”Jumala auttaa.” Siinä voidaan erottaa 
useita merkityksiä. Aikaisemmin todettiin, että Jeesus (Joshua, hep-
rean sanasta Yehoshua) tarkoittaa ”Yahweh pelastaa.” Näiden kah-
den merkitys on lähellä toistaan – aivan samoin kuin he olivat lähel-
lä toisiaan myös rakkauden suhteen. Voidaan olettaa, että he olivat 
läheisiä myös Jumalan työssä – samoin kummankin kuolemassa ja 
ylösnousemuksessa. 

Lasaruksen voidaan Jeesuksen läheisimpänä oppilaana ajatella olleen 
enemmän tietoisen itsestään, omasta vieraantumisestaan Jumalasta 
ja kuolon unestaan, koska hän saattoi katsella asioita oman opetta-
jansa, Kristuksen itsensä, edustamassa täydellisessä valossa.

Havahtuminen siihen, että olemme itse henkisesti kuolleen tilassa, on 
ensimmäinen tärkeä askel vapautumisessamme kuoleman vallasta. 
Takertuminen maalliseen elämään, sen pelkojen ja halujen valtaan, 
aiheuttaa henkisessä mielessä kuolleen tilan. Vastaavasti kaipuu hen-
kiseen elämään ja pinnallisen, syntisen elämän inho muodostaa kak-
sinaisen virtauksen radikaalin muutoksen ja kuolemasta irtautumi-
sen suuntaan, jota kutsutaan metanoiaksi. 

Tietoisuus henkisestä kuolemasta antaa meille ymmärryksen, voiman 
ja rohkeuden kuolla itsekkään itsemme suhteen, joka pitää meidät 
pimeyden ja murheen piirissä. Kuoleminen tämän itsen suhteen tar-
koittaa kuolemista oman tärkeilynsä, itsekkäiden vaatimusten, pelon, 
oman tahdon ja kaikkien sellaisten tapojen suhteen, jotka sitovat mei-
dät suunnattoman käärmeen tapaan siihen itseen, josta meidän pitäi-
si päästä vapaaksi. Vapaus tai pelastus ei ole vapautta oman itsemme 
takia, vaan se on pikemminkin vapautta omasta itsestämme.

Ainoastaan he, jotka kykenevät kuolemaan tämän itsen suhteen, voi-
vat herätä ikuiseen Itseen, Atmaniin ja Kristukseen. Jumalan Poika 
tuli erityisesti kutsumaan niitä, jotka kuulisivat kutsun osallistua hä-
nen olemukseensa ja jakaa hänen kasteensa sekä kuolettaa Jeesus 
Kristuksen tapaan oman tahtonsa niin, että hekin voisivat ottaa osaa 
ylösnousemukseen.



151

”Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan 
ja kuole, niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon 
hedelmää. Joka elämäänsä (psyche, tarkoittaa myös sielua ja elämää) 
rakastaa, kadottaa sen; mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, 
hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Jos joku minua palve-
lee, seuratkoon hän minua; ja missä minä olen, siellä on myös minun 
palvelijani oleva.” (Joh. 12:24–26) Mikäli ihminen ei kuole vanhan 
elämännäkemyksensä suhteen, ei uusi syntymä ole mahdollinen. Ellei 
uutta syntymää tule, ei saapuminen taivasten valtakuntaan ole mah-
dollista.

Jeesus Kristus rakastaa Lasarusta ja hänen sisartaan Marttaa ja Ma-
riaa, jonka toiminnasta kerrotaan seuraavassa luvussa. Jeesus viipyy 
kaksi päivää kauemmin olinpaikassaan kuultuaan Lasaruksen sai-
rastumisesta. Oliko hän paatunut? Tuskinpa vain, koska sellaiseksi 
me emme voi Jeesusta ajatella. Hän viivyttelee sen sijaan juuri siitä 
syystä, että rakastaa heitä. Jokainen sisäiseen toimintaan ja meditaa-
tioon vakavasti perehtynyt tietää korkeampien tietoisuuden tilojen 
äärimmäisen herkän luonteen ja tarpeen suojata pyrkijää häiriöiltä 
ja jännitteiltä. 

Sisarukset olivat tästä tietoisia. He vain tiedottivat Jeesukselle Lasa-
ruksen henkisestä syntymäprosessista samaan tapaan kuin sairaan-
hoitaja informoisi lääkäriä fyysisestä syntymästä. Jeesus tiesi vä-
littömästi, että tämä sairaus ei ollut ruumiillista tai sen kuolemaan 
johtavaa, vaan merkki Jumalan työstä Lasaruksen todellistamisessa. 
Tästä syystä Jeesus antoi prosessin jatkua täyteen kypsyyteensä, niin 
että hänelle rakas Lasarus voitaisiin täydellisesti tyhjentää itsestään 
ja antaa hänen kokonaan kuolla egoistisen elämänsä suhteen. Vasta 
sen jälkeen hänet voitiin täyttää Logoksella ja saattaa Hengen synnyt-
tämänä uudeksi luomukseksi.

Pätevän lääkärin tapaan Kristus tietää, miten kauan välttämättömään 
kuoleentumiseen menee aikaa, jotta uuden olemuksen neitseellisen 
syntymän perusta olisi rakentunut. Sitten hän kertoo opetuslapsilleen 
aikovansa palata Juudeaan, mutta he ovat ymmärrettävän huolissaan 
hänen turvallisuudestaan. Jeesus itse ei ota huomioon sellaisia asioi-
ta, koska ”minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja 
täytän hänen tekonsa.” (Joh. 4:34) Kristuksen näkökannalta merkit-
tävää on se, että Lasaruksen ratkaiseva hetki oli tullut ja että sellainen 
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oli tulossa myös Jeesuksen itsensä kohdalle. Nyt on Lasaruksen päi-
vä, jolloin hän ei enää kulje kompastellen, koska hän näkee maailman 
kylpevän valossa. Pian tämä olisi ollut liian myöhäistä, sillä yö saattaa 
vallata hänet ja jättää pimeyteen, jolloin hän ei saavuttaisi tavoitet-
taan (osuisi maaliin). 

Nyt on myös Kristuksen aika auttaa häntä ylhäältä käsin avaamalla 
hänelle MINÄ OLEN -oven. Tähän asti Lasaruksen piti aina kuole-
maan saakka kaikin voimin ponnistella ja kolkuttaa ylösnousemuksen 
aurinko-ovelle – nyt hänen pitää vain odottaa, ei kuitenkaan mitään 
itseensä liittyvää.

Mikäli Jeesus Kristus olisi ollut Lasaruksen luona jo aikaisemmin, 
olisivat hänen opetuslapsensa voineet ymmärtää väärin ne asiat, joi-
ta suoritettiin etsijän toimesta alhaalta ja Jumalan puolesta ylhäältä 
käsin. He olisivat saattaneet tulkita kaiken lähteneen Jumalan Pojas-
ta. Silloin he olisivat ohittaneet oman yksilöllisen vastuun. Se kuuluu 
Ihmisen Pojalle, joka on syntynyt heidän omansa, eli ihmisen pojan 
muutoksen myötä.

He eivät kuitenkaan täysin ymmärrä ”unen” ja ”valvetilan” tai ”kuo-
leman” ja ”elämän” välisiä eroja. On huomioitava, että Tuomas oli 
tässä suhteessa ainoa poikkeus. Hän oli vanhan perinteen (esim. Tuo-
maan tekojen 1:31) mukaan Jeesuksen kaksoisveli eli syntynyt hänen 
kanssaan samasta maallisesta äidistä. Hän ei kuitenkaan ollut vielä 
syntynyt heidän yhteisestä taivaallisesta äidistään. Tuomas ilmentää 
selkeää ymmärrystä itsestä kuolemisen välttämättömyyden suhteen 
kehottamalla oppilastovereitaan kuolemaan Lasaruksen mukana.

HERÄÄ, OI NUKKUJA, JA NOUSE KUOLLEISTA

Niin Jeesus tuli ja sai tietää, että hän jo neljä päivää oli ollut 
haudassa. Ja Betania oli lähellä Jerusalemia, noin viiden-
toista vakomitan päässä. Ja useita juutalaisia oli tullut Mar-
tan ja Marian luokse lohduttamaan heitä heidän veljensä 
kuolemasta. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, meni 
hän häntä vastaan; mutta Maria istui kotona. Ja Martta sanoi 
Jeesukselle: ”Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun 
veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin minä tiedän, että Juma-
la antaa sinulle kaiken, mitä sinä Jumalalta anot.” Jeesus 
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sanoi hänelle: ”Sinun veljesi on nouseva ylös.” Martta sanoi 
hänelle: ”Minä tiedän hänen nousevan ylösnousemukses-
sa, viimeisenä päivänä.” Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen 
ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka 
olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, iki-
nä kuole. Uskotko sen?” Hän sanoi hänelle: ”Uskon, Herra; 
minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan Poika, se, joka 
oli tuleva maailmaan.” 

Ja tämän sanottuaan hän meni ja kutsui salaa sisarensa Ma-
rian sanoen: ”Opettaja on täällä ja kutsuu sinua.” Kun Ma-
ria sen kuuli, nousi hän nopeasti ja meni hänen luoksensa. 
Mutta Jeesus ei ollut vielä saapunut kylään, vaan oli yhä sii-
nä paikassa, missä Martta oli hänet kohdannut. Kun nyt juu-
talaiset, jotka olivat Marian kanssa huoneessa häntä lohdut-
tamassa, näkivät hänen nopeasti nousevan ja lähtevän ulos, 
seurasivat he häntä, luullen hänen menevän haudalle, itke-
mään siellä. Kun siis Maria saapui sinne, missä Jeesus oli, 
ja näki hänet, lankesi hän hänen jalkojensa eteen ja sanoi 
hänelle: ”Herra, jos sinä olisit ollut täällä, ei minun veljeni 
olisi kuollut.” Kun Jeesus näki hänen itkevän ja hänen kans-
saan tulleiden juutalaisten itkevän, joutui hän hengessään 
syvän liikutuksen valtaan ja vapisi; ja hän sanoi: ”Mihin te 
panitte hänet?” He sanoivat hänelle: ”Herra, tule ja katso.” 
Ja Jeesus itki. Niin juutalaiset sanoivat: ”Katso, kuinka ra-
kas hän oli hänelle!” Mutta muutamat heistä sanoivat: ”Eikö 
hän, joka avasi sokean silmät, olisi voinut tehdä sitäkin, et-
tei tämä olisi kuollut?” Niin Jeesus joutui taas liikutuksen 
valtaan ja meni haudalle;

ja se oli luola, ja sen suulla oli kivi. Jeesus sanoi: ”Ottakaa 
kivi pois.” Martta, kuolleen sisar, sanoi hänelle: ”Herra, hän 
haisee jo, sillä hän on ollut haudassa neljättä päivää.” Jeesus 
sanoi hänelle: ”Enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoi-
sit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden?” Niin he ottivat 
kiven pois. Ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi: ”Isä, minä 
kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että 
sinä minua aina kuulet; mutta kansan tähden, joka seisoo 
tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun 
lähettäneen minut.” Ja sen sanottuansa hän huusi suurella 
äänellä: ”Lasarus, tule ulos!” Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kä-
det siteisiin käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympärille oli 
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kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille: ”Päästäkää hänet ja 
antakaa hänen mennä.” (11:17–44) 

Kristus oli tullut tekemään elävästä kuolleen ja kuolleesta elävän, nä-
kevästä sokean ja sokeasta näkevän. Hän itse oli hereillä (sanskritin 
kielessä sananmukaisesti Buddha), ja hän tuli herättämään unessa 
olijat. Paavali siteeraa tuntematonta lähdettä Efesolaiskirjeessään 
5:14:

”Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, 
niin Kristus sinua valaisee!”

Sekä Martta että Maria ovat sisarellisesti huolissaan veljensä poikke-
avan tilan vuoksi, kun tämä oli uupunut henkisissä ponnistuksissaan. 
He huojentuvat nähdessään Jeesuksen, joka vakuuttaa heille kaiken 
olevan niin kuin sen tulee ollakin ja että heidän veljensä tulee nouse-
maan ylös. 

Fariseukset ja kirjanoppineet katselivat koko ajan ajassa taaksepäin 
vakuuttuakseen perinteiden ja pyhien kirjoitusten auktoriteettiase-
masta. Kristuksen opetuslapset ja seuraajat katselivat sitä vastoin 
tulevaisuuteen, jossa oli tulevan ylösnousemuksen toivo. Jokainen 
Kristusta lähellä oleva oli kuitenkin yhä lineaarisen aikakäsityksen 
vangitsema, josta vain harvoin voidaan vapautua ikuisen läsnäolon, 
eli MINÄ OLEN elävän hetken tilaan.

Jeesus Kristus oli kuitenkin vapaa sekä menneisyydestä että tule-
vaisuuden odotuksista. Hän oli vapaa myös kaikesta niihin liittyvis-
tä psykologisista asioista, kuten tyranniasta ja pelosta. Jeesus yritti 
aina johdattaa kuulijoitaan ajallisista kuvitelmista ja pienistä asiois-
ta käsillä olevaan hetkeen, missä he voisivat yhdistyä MINÄ OLEN 
-läsnäoloon. Ainoastaan tuossa hetkessä on ylösnousemus ja elämä. 
Tuomaan evankeliumissa on sanonta (Tuom. ev. 51, 59):

”Hänen oppilaansa kysyivät häneltä: ‘Milloin kuolleet pääsevät le-
poon? Milloin uusi maailma ilmestyy?’ Hän vastasi heille: ‘Se, mitä 
odotatte, on jo tullut, mutta te ette sitä käsitä.’–– ‘Katselkaa häntä 
joka elää, katselkaa niin kauan kuin itse elätte, ettette kuolisi. Kuoltu-
anne te ette voi nähdä häntä, vaikka haluaisittekin.’”
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Martan on täytynyt olla hyvin valmistautunut, josta syystä Jeesus 
häntä rakastikin. Hänkin oli tähän saakka ajatellut, että ylösnouse-
mus on tulevaisuuden asia. Jumalallinen ilmennys lohdutti kuitenkin 
häntä MINÄ OLEN -tilassa, ja hän saattoi suorittaa hyppäyksen ylös-
päin nähden ja uskoen, että läsnä oli Jumalan Poika eli Kristus. Tämä 
oli se, joka oli tulossa maailmaan, Ihmisen Poika ja MINÄ OLEN. 
Tällaisen oivalluksen tilan herkkyys käy ilmi siinä, että Martta unoh-
ti sen varsin pian ja vaipui takaisin tavalliseen tietoisuuteensa, josta 
Kristuksen piti häntä muistuttaa. Martan kykenemättömyys valveilla 
pysymiseen ja Lasarus veljensä tarkkailuun muistuttaa opetuslasten 
kykenemättömyyttä valvoa Jeesuksen kanssa Getsemanen puutar-
hassa:

”Minun sieluni on syvästi murheellinen, kuolemaan asti; olkaa tässä 
ja valvokaa minun kanssani.” 

Ja hän tuli opetuslasten tykö ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi 
Pietarille: ”Niin ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kans-
sani! Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen; henki tosin 
on altis, mutta liha on heikko.” Ja tullessaan hän taas tapasi heidät 
nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet raukeiksi (Matt. 
26:38–43).

Jeesus Kristuksen itsensä piti olla täysin hereillä ja läsnä sekä koo-
ta kaikki henkiset voimansa, että hän kykeni nostamaan Lasaruksen 
kuolleista ja avustamaan Hengen syntymisessä häneen. Kaikissa täl-
laisissa Hengen laskeutumisen hetkellisissä tapahtumissa ruumis al-
kaa vavista ja sielu tulee levottomaksi (suom. raamatussa liikutuksen 
valtaan). Beetsaidan lähteen vesikin kuohui vasta silloin, kun enkelin 
voima teki sen sairaita parantavaksi. Levottomuus (liikutus) maini-
taan Lasaruksen hetken yhteydessä kahteen kertaan. Se tulee esiin 
myös silloin, kun Jeesuksen itsensä hetki on käsillä ja hänen sielunsa 
on levoton. 

Tuomaan evankeliumissa Jeesus lausuu: ”Älköön etsijä lakatko etsi-
mästä, ennen kuin hän löytää. Kun hän löytää, hän järkyttyy (liikut-
tuu), ja järkytyttyään hän ihmettelee. Lopuksi hän hallitsee kaikkea.” 
(Tuom. ev. 2)

Johannes 5:25 kirjoittaa: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: aika 
tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen, ja jotka 
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sen kuulevat, ne saavat elää.” Kaikki on lopulta valmista ja Lasaruk-
sen hetki koittaa. Silloin Jumalan Poika avaan Isän nimissä MINÄ 
OLEN -oven Ihmisen Pojalle. Silloin Jumala kutsuu: ”Tule!” Tämä 
mies, joka on kuollut itselleen ja tullut tyhjäksi, voi nyt vuorostaan 
vastata: ”MINÄ OLEN täällä.”

Taivaallisissa pidoissa Isä lausuu palvelijoilleen: ”Tuokaa pian parhaat 
vaatteet ja pukekaa hänet niihin, ja pankaa sormus hänen sormeensa 
ja kengät hänen jalkaansa; ja noutakaa syötetty vasikka ja teurasta-
kaa. Ja syökäämme ja pitäkäämme iloa, sillä tämä minun poikani oli 
kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt.’ Ja he 
rupesivat iloa pitämään.” (Luuk. 15:22–24)

Kehityksen erilaisia tasoja on mahdollista tarkastella seuraavien ver-
tauskuvien avulla:
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MUUKALAISET VIEVÄT HEIDÄN JUMALANSA

Niin useat juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luokse 
ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen. Mutta muu-
tamat heistä menivät fariseusten luo ja puhuivat heille, 
mitä Jeesus oli tehnyt. Niin ylipapit ja fariseukset kokosi-
vat neuvoston ja sanoivat: ”Mitä me teemme, sillä tuo mies 
tekee paljon tunnustekoja? Jos annamme hänen näin olla, 
niin kaikki uskovat häneen, ja roomalaiset tulevat ja ottavat 
meiltä sekä maan että kansan.” Mutta eräs heistä, Kaifas, 
joka sinä vuonna oli ylimmäinen pappi, sanoi heille: ”Te ette 
tiedä mitään ettekä ajattele, että teille on parempi, että yksi 
ihminen kuolee kansan edestä, kuin että koko kansa huk-
kuu.” 

(myöhempi lisäys: Mutta sitä hän ei sanonut itsestään, vaan 
koska hän oli sinä vuonna ylimmäinen pappi, hän ennusti, 
että Jeesus oli kuoleva kansan edestä, eikä ainoastaan tä-
män kansan edestä, vaan myös kootakseen yhdeksi hajalla 
olevat Jumalan lapset). 

Siitä päivästä lähtien oli heillä siis tehtynä päätös tappaa 
hänet. Sen tähden Jeesus ei enää vaeltanut julkisesti juuta-
laisten keskellä, vaan lähti sieltä lähellä erämaata olevaan 
paikkaan, Efraim nimiseen kaupunkiin; ja siellä hän oleske-
li opetuslapsineen. 

Mutta juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, ja monet menivät 
maaseudulta ylös Jerusalemiin ennen pääsiäisjuhlaa, puh-
distamaan itsensä. Ja he etsivät Jeesusta ja sanoivat toisil-
leen seisoessaan pyhäkössä: ”Mitä arvelette? Eikö hän tulle-
kaan juhlille?” Mutta ylipapit ja fariseukset olivat antaneet 
käskyjä, että jos joku tietäisi, missä hän oli, hänen oli annet-
tava se ilmi, jotta he ottaisivat hänet kiinni (11:45–57). 

Kuten tavallista, Jeesus Kristuksen osoitus Isän voimista ja tavoitteis-
ta aiheutti eripuraa kuulijoiden ja katselijoiden piirissä. Jotkut heistä 
todella näkivät ja ymmärsivät, ja heistä tuli opetuslapsia. He hylkä-
sivät kaiken muun – perheen, ammatin, sosiaalisen ja uskonnollisen 
piirinsä ja mukavuutensa. Sitten he alkoivat harjoittaa sitä mitä heille 
oli opetettu – kuolemista ”tästä ja tuosta” ja heräämistä MINÄ OLEN 
-tilaan. 
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Jotkut Nikodeemuksen kaltaiset tiesivät varsin selkeästi, että Jeesus 
Kristus oli Jumalan Poika ja että hänen opetuksensa oli totuutta. He 
eivät kuitenkaan voineet harjoittaa sitä käytännössä ylittääkseen täy-
sin maalliset kiinnikkeensä ja voidakseen seurata häntä niin koko-
naisvaltaisesti kuin hän heiltä vaati.

Nämä kaksi ryhmittymää olivat lukumäärältään pieniä eivätkä siten 
muodostaneet uhkaa auktoriteeteille. Toisaalla oli huomattavasti 
suurempi ihmisryhmä, joka oli vaikuttunut hänen ihmeellisistä voi-
mistaan ja tavallaan ”uskoi” häneen, kunhan hän ei vain asettaisi heil-
le vaatimuksia – he kun halusivat saada itselleen palkkioita elämänsä 
jälkeen. 

Lisäksi löytyi yksi ryhmä, joka ei hyväksynyt häntä ja hänen seura-
laistaan huolimatta tämän perinteisestä johtaja-asemasta. Nämä oli-
vat yleensä uskonnollisten tapojen ja sääntöjen ankaria kannattajia, 
jotka usein luovat ja ylläpitävät auktoriteetteja. He eivät olleet var-
moja, että Jeesuksen voimat olivat peräisin jumalallisesta lähteestä, 
jonka kanssa hän itse sanoi olevansa yhtä ja näytti olevan hyvin lä-
heisissä tekemisissä – ja jonka kaikki ihmiset voisivat löytää syvältä 
itsestään, mikäli he eivät jäisi kiinni pinnalliseen olemukseensa, joka 
on peräisin harhoista, yhteisöstä, perinteistä ja historiasta. Tämä vii-
meinen ryhmä tuli yhä vihaisemmaksi Jeesuksen Kristuksen suhteen 
kokiessaan auktoriteettinsa uhatuksi sen nojalla, että Kristus käski 
heitä juomaan omasta sisikunnastaan (vatsastaan) virtaavasta elävän 
veden lähteestä. Lisäksi Jeesus julisti tämän edustavan oikeaa tapaa 
ymmärtää pyhiä kirjoituksia. 

Hänen opetuksensa oli todella radikaalin kumouksellista ja mahdolli-
sesti kaikkea muodollista auktoriteettia hajottavaa. Lisäksi siinä piili 
vaara yhteiskunnalle, joka oli rakentunut palkkioiden ja rangaistus-
ten varaan, joille hän ei antanut mitään arvoa. Jeesusta ei kuitenkaan 
voinut lahjoa eikä pelotella.

Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yh-
dessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hä-
nelle: ”Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen 
loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan 
sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, 
niin tämä kaikki on oleva sinun.” Jeesus vastasi ja sanoi 
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hänelle: ”Kirjoitettu on: ‘Sinun pitää kumartaman Herraa, 
sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman.’” Niin hän 
vei hänet Jerusalemiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja 
sanoi hänelle: ”Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy 
tästä alas; sillä kirjoitettu on: ‘Hän antaa enkeleilleen käs-
kyn sinusta, että he varjelevat sinua’, ja: ‘He kantavat sinua 
käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.’” Jeesus vastasi ja 
sanoi hänelle: ”Sanottu on: ‘Älä kiusaa Herraa, sinun Juma-
laasi.’” Ja kun oli kaiken kiusattavansa kiusannut, poistui 
perkele hänen luotaan ajaksi (Luuk. 4:5–13).

Kerrotaan, että Buddha valaistumisensa jälkeen tunsi houkutusta pa-
lata takaisin maailmaan laittamaan dharman pyörän liikkeelle, sillä 
hän tiesi oman opetuksensa olleen käytännössä hyvin vaikeata, ja että 
vain harvat ymmärsivät sitä. Kristus päinvastoin tunsi houkutusta an-
taa opetusta liiankin monille. Hänkin tiesi opetustensa olevan vaikei-
ta, ja että hän itse kastoi tulella. Kristus opasti oppilaitaan: ”Älkää an-
tako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät 
ne tallaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi teitä.” (Matt. 7:6) 

Kuitenkin Jeesus itse näyttää joutuneen säälin valtaan kuolon unes-
ta kärsivän ihmiskunnan suhteen. Toisaalta hän on saattanut tuntea 
houkutusta suorittaa jotakin mahdotonta tuomalla taivasten valta-
kunta jokaiselle maan asukille huolimatta kahden eri ihmisryhmän 
suurista eroista ja sisäisen valmistautumisen välttämättömyydestä 
taivasten valtakuntaan pääsemisessä. Joka tapauksessa kyseessä oli 
hienon, esoteerisen opetuksen suuntaaminen ihmisjoukoille, jotka 
ottivat vastaan pikemminkin hänen ulkoisia ihmetekojaan kuin erin-
omaista mahdollisuutta inhimillisyydessä tapahtuvaan muutokseen. 
Tämä toiminta johti lopulta siihen, että Jeesus joutui vaikeuksiin auk-
toriteettien kanssa.

Auktoriteetit eivät kuulleet hänen kutsuaan. He eivät kuuluneet hä-
nen lampaisiinsa ja tunsivat oman voimansa uhatuksi. Heillä oli omat 
jumalansa, joihin he tarttuivat lujasti ja jotka olivat vieraita Kristuk-
sen Jumalalle. Heillä oli myös omat lampaansa, joiden turvallisuuden 
ja uskollisuuden he halusivat varmistaa. Oman sosiaalisen aseman 
säilyttämiseksi heille jäi ainoaksi keinoksi Jeesus Kristuksen elimi-
noiminen. Häntä kun ei voitu houkutella massojen odottamaksi ku-
ninkaaksi eikä uhkailla millään tavalla.
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Muistan – kaikki tämä tapahtui kauan sitten.
Tekisin sen uudestaan, mutta tämä lasku alas,

tämä alas lasku – tämä: johdettiinko meidät kaikki siihen?
Syntymään vai kuolemaan? 

Tietenkin oli syntymä, siitä meillä on vankat todisteet. 
Syntymän olin nähnyt ja kuoleman, mutta ajatellut ne erilaisiksi. 
Tämä syntymä oli meille kova ja katkera – meidän kuolemamme.

Me palasimme paikoillemme, näihin valtakuntiin, 
vaan ei enää lepoon ja vanhaan tehtävään vieraiden ihmisten kanssa, 

jotka tarrautuivat jumaliinsa.
Iloinen tulisi minun olla – toisesta kuolemastani.

T. S. Elliot, “Journey of the Magi”

KAIKKEMME LUOVUTTAMINEN MESTARILLE

Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus saapui Betaniaan, jos-
sa Lasarus asui, hän, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista. 
Siellä valmistettiin hänelle ateria, ja Martta palveli, mutta 
Lasarus oli yksi niistä, jotka olivat aterialla hänen kanssaan. 
Niin Maria otti naulan oikeata, kallisarvoista nardus voi-
detta ja voiteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne hiuksillaan; ja 
huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Silloin sanoi yksi hänen 
opetuslapsistaan, Juudas Iskariot, (myöhempi lisäys: joka 
oli hänet kavaltava): ”Miksi ei tätä voidetta myyty kolmeen-
sataan denariin ja niitä annettu köyhille?” (myöhempi lisä-
ys: Mutta tätä hän ei sanonut Sen tähden, että olisi pitänyt 
huolta köyhistä, vaan Sen tähden, että hän oli varas ja että 
hän rahakukkaron hoitajana otti itselleen, mitä siihen oli 
pantu). Niin Jeesus sanoi: ”Anna hänen olla, että hän saisi 
toimittaa tämän minun hautaamispäiväni varalle. Sillä köy-
hät teillä aina on keskuudessanne, mutta minua teillä ei ole 
aina.” (12:1–8) 
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Lasaruksen hetki oli jo tullut, ja hänet oli nostettu kuoleman unesta 
valvetilaan. Nyt hän kykenee osallistumaan tavallisiin maallisiin toi-
miin, mutta aivan toisenlaisen olemuksen tasolta. Martta oli ymmär-
tänyt jotakin ja saanut aistimuksen tuosta erityislaatuisesta tilasta, 
mutta hän ei voinut pysyä siinä kovin kauan. Hän on palannut tavalli-
siin maallisiin toimiinsa ja suorittaa palveluksensa huolellisesti. 

Nyt on Marian aika. Hän luovuttaa kaiken mestarinsa vuoksi eikä 
huolehdi maallisista. Kaikkien kirjoitusten mukaan hän oli ostanut 
äärettömän kallista, melkein vuoden palkan maksanutta voidetta, 
jota hän käyttää Jeesuksen jalkojen pesuun merkkinä äärimmäisestä 
nöyryydestä ja antaumuksesta. Lisäksi Maria ei välittänyt mitään so-
siaalisista tavoista päästäessään tässä tilanteessa tukkansa vapaaksi, 
mikä ei ollut hyväksyttyjen tapojen mukaista. Hän ei antanut maalli-
sen harkinnan kuiskailla korviinsa, koska hän tiesi, että kyseessä oli 
ihmeellinen hetki.

Tämä Betanian Maria yhdistetään usein Maria Magdaleenaan. Hän 
saattoi olla syntinen tavallisen kristillisen perinteen näkökannalta, 
mutta hän epäilemättä rakasti Jeesusta, mikä tulee esiin myös Kris-
tuksen vastauksesta. Jeesus muistuttaa Juudasta korkeamman as-
teisten arvojen suuremmasta oikeutuksesta, kun tämä tuo esiin ta-
vanomaisen rahastonhoitajan huolen määrällisistä asioista. Juudas 
on varas juuri siinä merkityksessä, että hän haluaa kääntää tilanteen 
ylevän merkityksen alemmaksi. Rahalla on tietenkin oma merkityk-
sensä – miten muuten voitaisiin järjestää juhlia? 

On tietenkin aivan oikein huolehtia köyhistä, mutta jokin muu on kui-
tenkin vielä tärkeämpää: mestarin ja oppilaan pyhä rakkaudellinen 
suhde. Mitään todella hienoa ei voida opettaa ilman rakkautta. Ylen-
tävien hetkien tuntemuksen merkitystä ei voida liioitella, ei liioin nii-
den vaalimisen tarvetta. Työt ja velvollisuudet ovat luonteeltaan pysy-
viä, mutta syvimmät rakkaudelliset kokemukset eivät kestä pitkään.
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KRISTUKSEN KUNINKUUS EI OLE
 TÄSTÄ MAAILMASTA

Silloin suuri joukko juutalaisia sai tietää, että hän oli siellä; 
ja he menivät sinne, ei ainoastaan Jeesuksen tähden, vaan 
myöskin nähdäkseen Lasaruksen, jonka hän oli herättänyt 
kuolleista. Mutta ylipapit päättivät tappaa Lasaruksenkin, 
koska monet juutalaiset hänen tähtensä menivät sinne ja 
uskoivat Jeesukseen. 

Seuraavana päivänä, kun suuri kansanjoukko, joka oli saa-
punut juhlille, kuuli, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin, 
ottivat he palmupuiden oksia ja menivät häntä vastaan ja 
huusivat: ”Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Her-
ran nimeen, Israelin kuningas!” Ja saatuansa nuoren aasin 
Jeesus istui sen selkään, niin kuin kirjoitettu on: ”Älä pel-
kää, tytär Siion; katso, sinun kuninkaasi tulee istuen aasin 
varsan selässä.” Tätä hänen opetuslapsensa eivät aluksi 
ymmärtäneet; mutta kun Jeesus oli kirkastettu, silloin he 
muistivat, että tämä oli hänestä kirjoitettu ja että he olivat 
tämän hänelle tehneet. 

Niin kansa, joka oli ollut hänen kanssansa, kun hän kutsui 
Lasaruksen haudasta ja herätti hänet kuolleista, todisti hä-
nestä. Sen tähden kansa menikin häntä vastaan, koska he 
kuulivat, että hän oli tehnyt sen tunnusteon. Niin fariseukset 
sanoivat keskenään: ”Te näette, ettette saa mitään aikaan; 
katso, koko maailma juoksee hänen perässään.” (12:9–19) 

Lasaruksesta tuli henkisestä kuolemasta heräämisen jälkeen Kristuk-
sen veli. Hän on nyt myös niiden vastapuolella, jotka olivat sokeita 
Jeesuksen Kristuksen itsensä suhteen ja vihasivat häntä. Nämä olivat 
nyt päättäneet tappaa Kristuksen ja jokaisen häntä puoltavan, kos-
ka hän ei ollut antanut vakiintuneen kirkon keisareille heidän vaati-
maansa arvoa – huolimatta siitä, että hän oli muualla (Matt. 22:21) 
neuvonut antamaan keisarille sen, mikä tälle kuuluu. Lasarus on pe-
rinteitä ja lakia valvovien silmissä Jeesuksen tapaan merkitty mies. 
He ovat molemmat osallisia herätyksen nukkuvien keskuudessa syn-
nyttämään skandaaliin.
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Ihmisjoukot sinänsä eivät ole Jeesuksen puolella eivätkä häntä vas-
taan. He ovat kiinnostuneita lähinnä mielenkiintoisista tapahtumis-
ta ja ihmeistä ja voivat yhtä hyvin ylistää kuin kivittää häntä. Joukot 
tulevat tapaamaan ja tervehtimään Kristusta Israelin kuninkaana, 
koska tämä on ihmeitä tekevä maagikko, jollaisen tulevan messiaan 
oletetaan olevan.

Jeesus kuitenkin kieltäytyy kaikesta kuninkaaksi kaavailusta, sillä hä-
nen tavoitteensa on aivan muualla. Pilatukselle hän lausuu: ”Minun 
kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta.” (Joh. 18:36) Hän toistaa tä-
män myös ihmisjoukolle, mutta sellaisella elekielellä, jota he voivat 
ymmärtää. Tässä tarkoituksessa hän löytää pienen aasin ja nousee 
sen selkään. Vaihteleva ja sekalainen ihmisjoukko ei voinut irrottaa 
häntä tavoitteestaan yhtään sen paremmin kuin paholainen, joka oli 
houkutellut Jeesusta lupaamalla hänelle maailman kuninkuuden.

SIEMEN EI KANNA HEDELMÄÄ ,
ELLEI SE ENSIN KUOLE

Ja oli muutamia kreikkalaisia niiden joukosta, jotka tulivat 
ylös juhlaan rukoilemaan. Nämä menivät Filippuksen luo, 
joka oli Galilean Beetsaidasta, ja pyysivät häntä sanoen: 
”Herra, me haluamme nähdä Jeesuksen.” Filippus meni ja 
sanoi sen Andreaalle; Andreas ja Filippus menivät ja sanoi-
vat Jeesukselle. Mutta Jeesus vastasi heille sanoen: ”Hetki 
on tullut, että Ihmisen Poika kirkastetaan. Totisesti, totises-
ti minä sanon teille: jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, 
niin se jää yksin; mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon 
hedelmää. Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen; mutta 
joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä 
sen iankaikkiseen elämään. Jos joku minua palvelee, seu-
ratkoon hän minua; ja missä minä olen, siellä on myös mi-
nun palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin Isä on 
kunnioittava häntä. Nyt minun sieluni on järkytetty; ja mitä 
pitäisi minun sanoman? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. 
Kuitenkin: sitä varten minä olen tähän hetkeen tullut. Isä, 
kirkasta nimesi!” 

Niin taivaasta tuli ääni: ”Minä olen sen kirkastanut, ja olen 
sen vielä kirkastava.” Niin kansa, joka seisoi ja kuuli sen, sa-
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noi ukkosen jylisseen. Toiset sanoivat: ”Häntä puhutteli en-
keli.” Jeesus vastasi ja sanoi: ”Ei tämä ääni tullut minun täh-
teni, vaan teidän tähtenne. Nyt käy tuomio tämän maailman 
ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos. 
Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki ty-
köni.” 

(myöhempi lisäys: Mutta sen hän sanoi antaen tietää, minkä 
kaltaisella kuolemalla hän oli kuoleva). 

Kansa vastasi hänelle: ”Me olemme laista kuulleet, että Kris-
tus pysyy iankaikkisesti; kuinka sinä sitten sanot, että Ihmi-
sen Poika pitää ylennettämän? Kuka on se Ihmisen Poika?” 

Niin Jeesus sanoi heille: ”Vielä vähän aikaa valkeus on tei-
dän keskuudessanne. Vaeltakaa, niin kauan kuin teillä val-
keus on, ettei pimeys saisi teitä valtaansa. Joka pimeässä 
vaeltaa, se ei tiedä, mihin hän menee. Niin kauan kuin teillä 
valkeus on, uskokaa valkeuteen, että te valkeuden lapsiksi 
tulisitte.” Tämän Jeesus puhui ja meni pois ja kätkeytyi heil-
tä (12:20–36). 

Mistä syystä kreikkalaisten tulo toimii Jeesukselle merkkinä julis-
tukseen, että hänen aikansa on nyt käsillä? Evankelistan kirjoituksen 
yksityiskohdista muodostuu ennakoitu näkemys verhon laskeutumi-
sesta Jeesuksen alkaman julkisen opetuksen päälle. Hän on jo useaan 
kertaan yrittänyt lopettaa sellaisen toiminnan, mutta tällä kertaa hän 
suorittaa loppuun kaiken maalliseen liittyvän ja kuolee sen suhteen. 
Tämän jälkeen Jeesus opetuslapsineen piiloutuu. 

Seuraavan kerran hän tulee julkisuuteen pidättämisensä yhteydessä, 
kun viranomaiset haluavat eliminoida tämän ”piikin lihassaan.” Hän 
olisi tietenkin voinut poistua paikalta ja paeta jonnekin, mutta hän on 
valmis kohtaamaan kuoleman pitääkseen kiinni periaatteista, jotka 
ylittävät kaiken pelon.

Tässä luvussa toistuu edellisen luvun klassinen päätelmä siitä, että 
on välttämätöntä kuolla maallisen itsensä – sen pelkojen ja halujen 
– suhteen voidakseen tavoittaa iankaikkinen elämä. Tällä tavoin Ih-
misen Poika, jokaisessa oleva syvin Itse, kirkastetaan eli tuodaan il-
mennyksen piiriin (manifestoidaan), mikä käy myöhemmin selväksi 
Jeesuksen pyytäessä Isää kirkastamaan Jumalan nimen.
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Jeesus Kristus aloittaa ainoastaan joitakin opetuksia sanoilla ”toti-
sesti, totisesti, minä sanoin teille,” (alkuperäisessä tekstissä ”Amen, 
Amen”) ja nämä lausumat ovat aina hyvin merkityksellisiä. Tässä 
kohdassa tärkeä asia on vehnänjyvän kuolemisen välttämättömyys 
hedelmän kantamisen suhteen. Lasaruksessa tämä toteutui, niin kuin 
sen tulee toteutua jokaisen etsijän kohdalla. Jeesus Kristus itse on 
aikeessa toteuttaa tämän, sillä hänen aikansa on nyt tullut – jolloin 
hän asettaa esimerkin jokaiselle, joka haluaa seurata häntä ja palvella 
Jumalaa. 

Meidän ei kuitenkaan tule päätyä tulkitsemaan tätä tai muitakaan tä-
män evankeliumin kohtia sananmukaisesti. Jeesuksen opetus ei lii-
ty fyysiseen kuolemaan ristillä. Kyse on taistelusta luonnollista itseä 
ja omaa tahtoa vastaan – niiden valjastamisesta Henkeen johtavaan 
ikeeseen. Jeesus itse suoritti juuri tämän tehtävän.

Epäilemättä itsestä vapautumisessa on olemassa useita asteita, mut-
ta lopulta vain itsensä suhteen kuoleminen voi tuoda pelastuksen. 
Buddhan ja Maran välinen taistelu käydään juuri tämän itsen puit-
teissa. Itse on myös se sielun erämaa, jossa paholainen kiusaa Jeesus 
Kristusta. Mikäli tämä itse on täysin tyhjentynyt, ei paholainen voi 
löytää siinä minkäänlaista jalansijaa. Saattaa vaikuttaa omituiselta, 
että niin kauan kun sielu on Jumalasta erillään, ei se todellisuudessa 
ole pelastetussa tilassa. Itämaisessa perinteessä todetaan tästä asias-
ta, ettei kukaan ole valaistunut niin kauan kuin hän ylipäänsä on joku 
(ts. erillinen persoonallisuus).

Jeesus Kristus on tietoinen omaan hetkeensä ja koettelemuksiinsa 
liittyvistä suunnattomista vaikeuksista, ja hänen sielunsa on levoton. 
Tulisiko hänen nyt pyytää pelastumista tästä hetkestä? Ei – sillä tämä 
on se syy, jonka vuoksi hän on tullut. Hän alistaa itsensä täydellisesti 
Isän tahtoon, niin että Jumalan nimi, voima ja olemus voidaan tuoda 
ilmi (manifestoida).

Tässä oleva kertomus vaikuttaa samantapaiselta kuin Markuksen kir-
joitus Getsemanen puutarhan tapahtumista: ”Ja hän otti mukaansa 
Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen; ja hän alkoi kauhistua ja tulla 
tuskaan. Ja hän sanoi heille: ”Minun sieluni on syvästi murheellinen, 
kuolemaan asti; olkaa tässä ja valvokaa.” Ja hän meni vähän edem-
mäksi, lankesi maahan ja rukoili, että, jos mahdollista, se hetki me-
nisi häneltä ohi, ja sanoi: ”Abba, Isä, kaikki on mahdollista sinulle; 
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ota pois minulta tämä malja. Mutta ei, mitä minä tahdon, vaan mitä 
sinä”! (Mark. 14:33–36)

Jeesus Kristus tietää sydämensä syvyyksissä, että Jumala on vastan-
nut hänen huutoonsa ja vahvistanut hänet siinä, että edessä oleva pol-
ku on oikea. Itsen ulkonaisesti havaittavassa olemuksessa on kaksi 
toisiaan vastaan taistelevaa puolta, joista toinen pyrkii ylös valoon ja 
toinen haluaa pysyä pimeydessä. Kun Ihmisen Poika on korotettu, eli 
ihmisen poika puhdistettu ytimeensä saakka, niin kaikki hänessä ole-
va on pelastettu – ja pimeyden ruhtinas voitettu.

Mikäli ymmärrämme nämä Jeesuksen lausumat asiat ulkonaisesti, 
materialistisesti, niin me joutuisimme toteamaan, ettei tämän maail-
man ruhtinasta ole ajettu pois tänä kahden tuhannen vuoden ristiin-
naulitsemisen jälkeisenä aikanakaan. Ulkonainen tulkinta on juurtu-
nut lujasti ihmisen psyykeen: me toivomme jonkun toisen pelastavan 
meidät ja haluamme luoda ulkopuolisen vapahtajan. Näin tekivät 
aina myös Jeesuksen ympärille kokoontuneet väkijoukot. Tällainen 
ulkopuolisen pelastuksen toive ja sen psykologinen vastine, pelko 
siitä, ettei itse kuulu pelastettuihin, kuuluu juuri niihin tämän maa-
ilman ruhtinaan juoniin, joilla hän pitää meidät kahlittuina omaan 
valtakuntaansa. Tämä on toisaalta myös suvaitsemattomuuden ja fa-
naattisuuden, toisaalta ulkopuolisen kirjallisuuteen, perinteisiin tai 
johtajiin nojaavan auktoriteetin tarpeen pääasiallinen perusta.

Ihmisjoukot ottavat Jeesuksen sanat ulkonaisesti ja ihmettelevät, mi-
ten ne soveltuvat heidän messias-odotuksiinsa, ja mitä perinteillä on 
sanottavaa hänestä. Mikä on tämä ”Ihmisen Poika” ja hänen korotta-
misensa ylös, josta Jeesus puhuu? Jeesus ei ota heitä kokonaisuutena 
huomioon, vaan puhuu lähinnä niille harvoille, jotka kykenivät häntä 
kuulemaan. Silloinkin hän käyttää alempia ilmauksia kuin sokean tai 
kuolleen miehen, Lasaruksen yhteydessä, jotka hän auttoi valoon ja 
elämään.

Jeesus kehottaa heitä vaeltamaan niin kauan, kun valo on sananmu-
kaisesti tekstiä tarkastellen yhä heissä. Jeesus Kristus julistaa selkeäs-
ti, että Ihmisen Poika on sisäinen valo, jolle ihmisen pojan pitää tehdä 
tilaa taistelemalla sitä vastaan nousevaa pimeyttä vastaan. Pimeys ei 
voi voittaa meitä, mikäli me kuljemme luottavaisesti tuota valoa koh-
den – meistä tulee sen sijaan valon lapsia.
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Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus 
loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt. –– Totinen 
valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maail-
maan. Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan 
saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli 
omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vas-
taan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi 
voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen 
nimeensä –– Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskelläm-
me (Joh. 1:4–14).

NÄKEMISEN TASOT

Ja vaikka hän oli tehnyt niin monta tunnustekoa heidän 
nähtensä, eivät he uskoneet häneen, että kävisi toteen pro-
feetta Esaiaan sana, jonka hän on sanonut: ”Herra, kuka us-
koo meidän saarnamme, ja kenelle Herran käsivarsi ilmoi-
tetaan?” Sen tähden he eivät voineet uskoa, koska Esaias on 
vielä sanonut: ”Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paa-
duttanut heidän sydämensä, että he eivät näkisi silmillään 
eivätkä ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten 
minä heitä parantaisi.” Tämän Esaias sanoi, kun hän näki 
hänen kirkkautensa ja puhui hänestä. 

Kuitenkin useat hallitusmiehistäkin uskoivat häneen, mutta 
fariseusten tähden he eivät sitä tunnustaneet, etteivät jou-
tuisi synagoogasta erotetuiksi. Sillä he rakastivat ihmiskun-
niaa enemmän kuin Jumalan kunniaa (12:37–43). 

Luvuissa 9 ja 11 on jo tullut esiin, että sokeus todellisuuden ja kuole-
ma henkisyyden suhteen ovat täysin luonnollisia ja universaaleja asi-
oita, jotka perustuvat Jumalan omiin lakeihin. Paholaistakaan ei voi 
olla olemassa ilman Jumalan suostumusta ja tämän osalle varaamaa 
palvelutehtävää. Tämän näkemyksen pohjalta henkinen herääminen 
on vastoin olemassa olevaan jumalallista luonnonlakia. Krishna mai-
nitsee asiasta Bhagavad Gitasas ja Plotinus Enneadeissa, että henki-
nen kehitys tapahtuu korkeamman inhimillisen luonnon mukaan ja 
on alemman luonnon vastaista. Jumalan voima ja kunnia paljastuvat 
siten ainoastaan harvoille, eivätkä ihmisjoukot voi profeetta Jesajan 
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mukaan kuulla samaa kuin he. Ihmisjoukot tosin haluavat ymmärtää 
ja uskoa, mutta heillä ei ole siihen kykyä – tai he ymmärtävät asian 
hienomman olemuksen sijasta vain sen karkeamman puolen.

Tässä ei ole kyse epäoikeudenmukaisuudesta yhtään sen enempää 
kuin siinä, että tiikeri juoksee nopeammin kuin ihminen, mutta ei 
kykene ajattelemaan samaan tapaan. Ihmisyyden, homo sapiensin, 
yleisissä puitteissa löytyy usean tasoista henkistä kehittyneisyyttä, 
lisäksi jokainen perinne on täysin tietoinen henkisen kehityksen hie-
rarkiasta.

Ihmisten potentiaalisten mahdollisuuksien käyttämättä jättäminen 
ja yleinen raskaus saattavat toisinaan koskettaa ja tehdä surullisek-
si. Jesajan mukaan on kuitenkin selvää, että juuri Jumala on tehnyt 
ihmisen sokeiksi ja paaduttanut heidän sydämensä, niin että he eivät 
todella näkisi. Varhaiset kristityt näyttävät arvostaneen niin paljon 
tätä Jesajan tekstiä, että jokainen evankeliumi toistaa sen joko suo-
raan (Joh. 12:40, Matt. 13:13–15) tai epäsuorasti (Mark. 4:12, Luuk. 
8:10). Se löytyy myös Paavalin kirjeessä roomalaisille (11:8) ja Apos-
tolien Teoissa (28:26–27). Tuolloin ymmärrettiin selvästi Jumalan 
tarkoituksen olevan, etteivät suuret ihmisjoukot ymmärtäisi hienoja 
totuuksia – eivätkä siten todella uskoisi Kristukseen.

Lisäksi jo luvussa 5 puhuttiin siitä, että valmistautumattomille jou-
koille oli vaarallista kertoa korkeita totuuksia, koska he olisivat käyt-
täneet niitä itsekkäisiin tarkoituksiin. Jeesus Kristus näyttää poiken-
neen tieltään vakuuttaessaan, että joukot kyllä kuulivat häntä, mutta 
eivät todellisuudessa ymmärtäneet. Hän sanoi opetuslapsilleen: ”Teil-
le on annettu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta noille ulkopuo-
lella oleville kaikki tulee vertauksissa, että he näkemällä näkisivät, 
eivätkä huomaisi, ja kuulemalla kuulisivat, eivätkä ymmärtäisi, niin 
etteivät kääntyisi ja saisi anteeksi.” (Mark. 4:11–12) ”Sillä monet ovat 
kutsutut, mutta vain harvat valitut.” (Matt. 22:14)

Kaikesta tästä meidän on pakko päätellä, että vaikka hän puhuikin 
isoille joukoille, hän teki sen ainoastaan niiden harvojen vuoksi, 
joille Jumala oli tehnyt mahdolliseksi kuulla kutsun sekä kuulla ja 
nähdä hänet toisenlaisin silmin kuin millaiset karkeilla ihmisillä oli 
käytössään. Hän sieti joukkojen pilkkaamista ja kesti heidän kiven-
heittojaan näiden harvojen takia. Vaikka Jeesus ei ollut kiinnostunut 
suurista joukoista, hän kuitenkin joutui harvojen vuoksi kärsimään 
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viranomaisten langettaman ristinkuoleman siitä syystä, että nämä 
pelkäsivät hänen kiihottavan kansaa. 

Viimeisessä rukouksessaan Jeesus Kristus lausui: ”Minä olen kir-
kastanut sinut maan päällä: minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä 
annoit minun tehtäväkseni –– Minä olen ilmoittanut sinun nimesi 
ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun, ja 
sinä annoit heidät minulle, ja he ovat ottaneet sinun sanastasi vaa-
rin.” (Joh. 17:4–6)

Keskeisin kysymys on oikea sisäinen valmistautuminen henkisen to-
dellisuuden ymmärtämiseen, joka merkitsee samaa kuin Kristukseen 
uskominen. Mikäli etsijä ei valmistaudu asiallisesti, saattaa totuus 
joutua vääriin käsiin ja tulla väärin käytetyksi. Apostoli Paavali kir-
joitti: ”Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa.” (1. 
Kor. 4:20)  Tästä syystä korkeammat voimat ja suuret opettajat ovat 
vain harvoin tunteenomaisella tavalla myötätuntoisia. He ovat haluk-
kaita jakamaan korkeampaa tietoa hyvin valmistautuneille ja oikein 
asennoituneille oppilaille. Lisäksi he ovat halukkaita kätkemään sen 
ja valvomaan, ettei tieto joudu valmistautumattomien ja ansiottomi-
en käsiin.

Tämä palautuu suoraan Adamin lankeemukseen: Ja Herra Jumala 
sanoi: ”Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että 
hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ot-
taisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!” Niin Herra 
Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta 
hän oli otettu –– ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä 
välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä (1. 
Moos. 3:22–24). 

Vaikka me ymmärtäisimme totuuden, tarvitaan vielä paljon täydel-
lisempää antaumusta, jossa asetamme kaiken likoon välittämättä 
siitä, mihin se voi johtaa. Näin tekivät myös Jeesuksen lähimmät 
opetuslapset, samoin Lasarus ja Maria. Ei ole helppoa kuolla toisten 
ihmisten hyväksynnän tai hylkäämisen voimakkaalle vaikutukselle. 
Me emme voi tuntea muuta kuin myötätuntoa sellaisten Sanhedrinin 
jäsenten kuin Nikodeemuksen ja Joosef Arimatealaisen – mahdol-
lisesti myös joidenkin muiden suhteen. He kykenivät tunnistamaan 
Jeesus Kristuksen olemuksen laadun, mutta inhimillisten sidoksien 
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voima oli heille liian voimakas, että he olisivat voineet jättää kaiken ja 
seurata Kristusta. 

RISTIN JOOGA

Mutta Jeesus huusi ja sanoi: ”Joka uskoo minuun, se ei usko 
minuun, vaan häneen, joka on minut lähettänyt. Ja joka nä-
kee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt. Minä olen 
tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka minuun 
uskoo, jäisi pimeyteen. Ja jos joku kuulee minun sanani eikä 
niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse; sillä en minä ole 
tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maail-
man. Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sano-
jani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen pu-
hunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. Sillä en 
minä itsestäni ole puhunut, vaan Isä, joka on minut lähettä-
nyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sano-
man ja mitä puhuman. Ja minä tiedän, että hänen käskynsä 
on iankaikkinen elämä. Sen tähden, minkä minä puhun, sen 
minä puhun niin, kuin Isä on minulle sanonut.” (12:44–50)

Kristuksen näkökannalta katsoen oikea valmistautuminen merkitsee 
itsensä kieltämistä ja oman tahtonsa kuolettamista niin, että ihminen 
kykenee toteuttamaan ainoastaan Jumalan tahtoa – siinä on Kristuk-
sen jooga, jonka symbolina risti toimii. Ristin suunnatonta psykolo-
gista ja henkistä merkitystä ei voida yliarvioida riippumatta siitä, mi-
ten se liittyy Jeesuksen konkreettiseen surmaamiseen. 

Aina kun me olemme ristin suhteen läsnä, me olemme risteyskohdas-
sa, jossa me valitsemme joko pysyvämme maailman horisontaalisella 
(vaakasuoralla, pinnallisella) tasolla tai ottavamme kannettavaksem-
me Kristukseen johtavan tien ikeen – edeten sen myötä olemuksen 
vertikaalilla (pystysuoralla, sisäisellä) akselilla. 

Ristin tie muodostuu siitä, että me antaudumme täydellisesti Juma-
lan tahtoon tyhjentäen itsemme kaikesta itsekorostuksesta. Olemme 
todenneet, että Jeesus Kristus asettui tästä esimerkiksi. Hänen ole-
muksensa on muodostunut niin ytimeen saakka läpinäkyväksi, että 
jokainen hänet todella näkevä saattoi nähdä Jumalan. Hänessä ei ole 
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mitään omaa, eikä hän puhu omissa nimissään tai omilla valtuuksil-
laan. 

Joogasutrassa on analogia, jonka mukaan todella vapautettujen ih-
misten mieli ja olemus ovat kuin hiottu, puhdas timantti. Niissä ei 
ole mitään vikaa, joten ne heijastavat suoraan Jumalan kunniaa. Täl-
löin Isän sanat ja teot välittyvät ilman persoonallisen egon aiheutta-
mia vääristymiä. Vapautettujen sanat eivät ole heidän omiaan, vaan 
heidän kuulemisensa on samaa kuin Jumalan kuuleminen, ja heidän 
hylkäämisensä on samaa kuin Jumalan – ainoan tuomarin – hylkää-
minen.

On tärkeätä huomioida, että Jeesus oli ristiinnaulitsija ennen pidät-
tämistään ja oikeudenkäyntiään, joka johti hänet kuolemaan ristillä. 
Kristuksen tie on ristin tie, kuten hän moneen kertaan totesi opetus-
lapsilleen (ks. Matt. 10:38, 16:24, Mark. 8:34, Luuk. 9:13, 14:27). Ku-
kaan ei voisi olla hänen opetuslapsensa, ellei hän ota omaa ristiään 
– sekä ajatuksena että jokapäiväisessä elämässään – ja seuraa häntä. 
Symboliikassa ristiinnaulitseminen on ainoa oikea kuolintapa ristiin-
naulitsijalle. ”Maailman valkeuden (Joh. 8:12)” täytyy luonnollisesti 
syntyä vuoden pimeimpänä aikansa aivan samoin kuin ”maailman 
alusta saakka teurastettu lammas (Ilm. 13:8)” pitää surmata juuri 
pääsiäislampaan uhrille osoitettuna päivänä. Konkreettiset historial-
liset tapahtumat periytyvät myyttien ja symboleiden takana olevasta 
inkarnoitumisen ja ristiinnaulitsemisen todellisuudesta.

Ristin tie ja kaikki aidot henkiset polut vaativat inhimillisen uhrauk-
sen. Filippuksen evankeliumissa todetaan: ”Jumala on ihmissyöjä. 
Tästä syystä ihmiset on uhrattu Hänelle.” (3:63) 

Kun me tyhjenemme itsestämme, niin me voimme tulla Jumalan 
täyttämiksi ja yhdeksi alkulähteen kanssa. Näin ollen jonkin persoo-
nan loppu on todella tuon persoonallisuuden loppu. Ristin tiellä ei 
ole sijaa itsekkäälle kunnianhimolle ja toiminnoille. Muuan hasidis-
tien (juutalainen hetätyssuuntaus) sanonta toteaa: ”Hänessä, joka on 
täynnä itseään, ei ole sijaa Jumalalle.”
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PINNALLISEN ITSEN POIS PESEMINEN

Mutta ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tul-
leen, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta Isän tykö, niin 
hän, joka oli rakastanut omiansa, jotka maailmassa olivat, 
osoitti heille rakkautta loppuun asti. Ja ehtoollisella olta-
essa, kun perkele jo oli pannut Juudas Iskariotin, Simonin 
pojan, sydämeen, että hän kavaltaisi Jeesuksen, niin Jeesus, 
tietäen, että Isä oli antanut kaikki hänen käsiinsä ja että hän 
oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tykö, nou-
si ehtoolliselta ja riisui vaippansa, otti liinavaatteen ja vyötti 
sillä itsensä. Sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi 
pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkimään niitä liina-
vaatteella, jolla oli vyöttäytynyt. Niin hän tuli Simon Pietarin 
kohdalle, ja tämä sanoi hänelle: ”Herra, sinäkö peset minun 
jalkani?” Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Mitä minä teen, 
sitä et nyt käsitä, mutta vastedes sinä sen ymmärrät.” Pieta-
ri sanoi hänelle: ”Et ikinä sinä saa pestä minun jalkojani.” 
Jeesus vastasi hänelle: ”Ellen minä sinua pese, ei sinulla 
ole osuutta minun kanssani.” Simon Pietari sanoi hänelle: 
”Herra, älä pese ainoastaan minun jalkojani, vaan myös kä-
det ja pää.” Jeesus sanoi hänelle: ”Joka on kylpenyt, ei tar-
vitse muuta, kuin että jalat pestään, ja niin hän on kokonaan 
puhdas; ja te olette puhtaat, ette kuitenkaan kaikki.” 

(myöhempi lisäys: Sillä hän tiesi kavaltajansa; sen tähden 
hän sanoi: ”Ette kaikki ole puhtaat.”) 

Kun hän siis oli pessyt heidän jalkansa ja ottanut vaippansa 
ja taas asettunut aterialle, sanoi hän heille: ”Ymmärrättekö, 
mitä minä olen teille tehnyt? Te puhuttelette minua opet-
tajaksi ja Herraksi, ja oikein te sanotte, sillä se minä olen. 
Jos siis minä, teidän Herranne ja opettajanne, olen pessyt 
teidän jalkanne, olette tekin velvolliset pesemään toistenne 
jalat. Sillä minä annoin teille esikuvan, että myös te niin te-
kisitte, kuin minä olen teille tehnyt. Totisesti, totisesti minä 
sanon teille: ei ole palvelija herraansa suurempi eikä lähetti-
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läs lähettäjäänsä suurempi. Jos te tämän tiedätte, niin olette 
autuaat, jos te sen teette (13:1–17). 

Jeesus oli tietoinen oman hetkensä koittamisesta. Hänen täytyi nyt 
siirtyä täältä Sinne. Hänen syntymänsä oli tapahtunut rakkauden 
vuoksi, joten myös hänen ristiinnaulitsemisensa perustana täytyi olla 
rakkaus. Sekä syntymä että ristiinnaulitseminen olivat tietoisia toi-
mintoja, jotka juontuivat ennen kaikkea ylhäältä ja vasta toissijaisesti 
alhaalta tulevien aineellisten syiden johdosta. 

Aloite Jeesuksen kuolemasta ei ole Kaifaan tai Pilatuksen yhtään sen 
enempää kuin mitä hänen syntymänsä alku on Joosefissa ja Mariassa. 
Maallisella tasolla täytyy tapahtumille luonnollisten ja sosiaalisten la-
kien mukaan tietenkin aina löytyä omat maalliset syynsä ja seurauk-
sensa. Nyt käsillä olevien tapahtumien syyt ja tarkoitukset löytyvät 
kuitenkin aivan eri tasolta – Hengen tasolta. 

Jeesuksen kuoleman ja syntymän tarkoitus kytkeytyy niihin harvoi-
hin yksilöihin, jotka olivat ”maailmassa” ja ”hänen omiaan”, ja jot-
ka Jumala oli hänelle antanut. Näitä muutamaa hän rakasti. Heidän 
vuokseen hän syntyi ja kuoli, tai tarkemmin sanoen heidän takiaan 
Isä oli hänet lähettänyt maailmaan ja vaatii häntä nyt käymään läpi 
ristiinnaulitsemisen kasteen. Jeesuksen osalle tullut maallinen työ on 
suoritettu lähes loppuun, ja hänen täällä olonsa sinfonia on tulossa 
finaaliin.

Täyttääkseen osan tehtävistään, Jeesuksen pitää vielä valmistella 
opetuslapsiaan muutokseen, että he voisivat todella ymmärtää Kris-
tuksen luonnon ja uskoa MINÄ OLEN -perustaan. Tärkein osa ope-
tusta kohdistuu itsen kieltämiseen, ylpeyden ja omahyväisyyden voit-
tamiseen. Ainoastaan sellainen ihminen, joka on ylittänyt ”minä olen 
tämä tai tuo” -tilat, voi saavuttaa MINÄ OLEN -tilan.

Mestari asettaa kaikissa opetuksissaan oppilailleen esimerkin omalla 
käyttäytymisellään ja pyytää heitä tekemään samoin. Paljastamalla 
itsensä orjan kaltaiseksi ja pesemällä opetuslastensa jalat hän antaa 
ainakin ulkonaisen opetuksen nöyryyden harjoittamisesta. Tällaisia 
opetuksia tarvitaan, sillä omahyväisyys on paholaisen paras käyttövä-
line. Vielä Jeesuksen viimeisten opetusten aikana, hänen kuolemaan-
sa edeltävänä päivänä, ”heidän välillään syntyi myös kiista siitä, kuka 
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heistä oli katsottava suurimmaksi.” (Luuk. 22:24) Sekä opetuslapset 
että myös me olisimme autuaita, mikäli tämä opetus tulisi oikein ym-
märretyksi ja eletyksi todeksi.

Jeesuksen riisuutuminen ennen opetuslasten jalkojen pesemistä 
merkitsi kuitenkin jotakin suurempaa. Ulkonainen vaatetus on aina 
persoonan ulkoisen puolen symboli, joka verhoaa sisäisen olemuk-
sen. Sisäinen olemus pitää paljastaa ja näyttää sellaisena kuin se on. 
Ainoastaan silloin siinä voi tapahtua oikea muutos. 

Tuomaan evankeliumissa löytyy sanonta (37): Hänen oppilaansa ky-
syivät: ”Milloin sinä ilmestyt meille, milloin saamme nähdä sinut.” 
Jeesus sanoi: ”Kun riisuudutte tuntematta häpeää, otatte pois vaat-
teenne ja tallotte ne pienten lasten tavoin jalkojenne alle, silloin saat-
te nähdä elävän (Isän) Pojan ettekä enää pelkää.” 

Ainoastaan sellainen, joka on riisunut pois oman peitteensä, voi aut-
taa muita katsomaan pelotta omiin syvyyksiinsä. Vasta silloin hän voi 
auttaa heitä puhdistautumaan itsekkäästä epäpuhtaudestaan, jota on 
kasautunut heidän jalkoihinsa. 

Opetuslapset ovat jo puhdistetut, mutta ei kuitenkaan täydellisesti. 
He tarvitsevat vielä lisää puhdistusta. Paavali kirjoittaa: ”Pelasti hän 
meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan lau-
peutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudis-
tuksen kautta.” (Tiit. 3:5)

Pietari ei ymmärrä Jeesuksen toimintaa ja sen tarpeellisuutta. Hänel-
le kerrotaan, ettei hän ilman tuota pesua voisi olla osallisena Kristuk-
sessa, jonka olemukseen voi osallistua ainoastaan sisäinen itse. Tästä 
huolimatta Pietari käsittää asian ulkoisesti ja haluaa Jeesuksen pese-
vän myös hänen kätensä ja päänsä. Hän näyttää ajattelevan kärsimät-
tömästi, että jos pesu kerran on tarpeen, niin silloin on parasta pestä 
mahdollisimman monta ruumiinosaa. Hän unohtaa, että Kristuksen 
opetukset vaativat häntä perin pohjin tuntemaan itsensä – ja hän ei 
vielä tunne itseään.

Juuri Pietari kielsi Kristuksen kolmeen kertaan oikeudenkäyntiä 
edeltäneenä iltana. Hän oli myös yksi niistä, jotka eivät kyenneet 
valvomaan Jeesuksen kanssa tämän ollessa tuskissaan Getsemanen 
puutarhassa. Onko Pietari siten yhtä kehittynyt opetuslapsi kuin Juu-
das?
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JUUDAKSEN KOETTELEMUS

En minä puhu teistä kaikista: minä tiedän, ketkä olen valin-
nut; mutta tämän kirjoituksen piti käymän toteen: ‘Joka mi-
nun leipääni syö, on nostanut kantapäänsä minua vastaan.’ 
Jo nyt minä sanon sen teille, ennen kuin se tapahtuu, että te, 
kun se tapahtuu, uskoisitte, että minä olen se. Totisesti, to-
tisesti minä sanon teille: joka ottaa vastaan sen, jonka minä 
lähetän, se ottaa vastaan minut; mutta joka ottaa vastaan 
minut, se ottaa vastaan hänet, joka on minut lähettänyt. 

Tämän sanottuaan Jeesus tuli järkytetyksi hengessään ja 
todisti ja sanoi: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: yksi 
teistä on minut kavaltava.” Niin opetuslapset katsoivat toi-
siinsa epätietoisina, kenestä hän puhui. Ja eräs hänen ope-
tuslapsistaan, se, jota Jeesus rakasti, lepäsi aterioitaessa 
Jeesuksen syliä vasten. Simon Pietari nyökäytti hänelle pää-
tään ja sanoi hänelle: ”Sano, kuka se on, josta hän puhuu.” 
Niin tämä, nojautuen Jeesuksen rintaa vasten, sanoi hänel-
le: ”Herra, kuka se on?” Jeesus vastasi: ”Se on se, jolle minä 
kastan ja annan tämän palan.” Niin hän otti palan, kastoi 
sen ja antoi Juudaalle, Simon Iskariotin pojalle. Ja silloin, 
sen palan jälkeen, meni häneen saatana. Niin Jeesus sanoi 
hänelle: ”Minkä teet, se tee pian.” Mutta ei kukaan aterioi-
vista ymmärtänyt, mitä varten hän sen hänelle sanoi. Sillä 
muutamat luulivat, koska rahakukkaro oli Juudaalla, Jee-
suksen sanoneen hänelle: ”Osta, mitä tarvitsemme juhlak-
si”, tai että hän antaisi jotakin köyhille. Niin hän, otettuaan 
sen palan, meni kohta ulos; ja oli yö. Kun hän oli mennyt 
ulos, sanoi Jeesus: ”Nyt Ihmisen Poika on kirkastettu, ja 
Jumala on kirkastettu hänessä. Jos Jumala on kirkastettu 
hänessä, niin kirkastaa myös Jumala hänet itsessään ja kir-
kastaa hänet pian (13:18–32). 

Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Kukaan ei voi tulla minun tyköni, ellei 
minun Isäni sitä hänelle anna (engl. salli)... Te ette valinneet minua, 
vaan minä valitsin teidät.” (Joh. 6:65, 15:16)

On loukkaus Jeesus Kristusta kohtaan ajatella, että hänen sisäinen nä-
kemyksensä ihmisen luontoon oli niin heikko, ettei hän nähnyt koko 
opetusajan lähellä olleen opetuslapsensa sisäistä laatua. Voimme vä-
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littömästi unohtaa sen mahdollisuuden, ettei Jeesus olisi tiennyt Juu-
daksen toimista ja aikeista ja että ne tulivat hänelle yllätyksenä. 

Jeesus tunsi valitsemansa ihmiset eikä rakastanut Juudasta yhtään 
sen vähempää kuin muita, joiden vuoksi hän oli syntynyt ja tulisi nyt 
kuolemaan. Lopulta Juudas ja Jeesus muodostivat salaliiton siinä 
näytelmässä, jonka johtajana Jeesus itse toimi. Juudas näyttää olleen 
halukas ja vakaa opetuslapsi, joka yritti kustannuksista välittämättä 
tehdä kaiken sen, mitä Jeesus häneltä vaati.

Jeesuksen ja Juudaksen suhteen yhteydessä meidän tulisi ottaa huo-
mioon myös opetuslasten keskuudessa mahdollisesti ilmenevä ka-
teus. Jeesuksen elinaikana ja myös sen jälkeen he kiistelivät omista 
asemistaan. Tämän valossa kaikki toisten opetuslasten kautta tulleet 
Juudasta koskevat näkemykset ja huomautukset ovat hieman arve-
luttavia. Lisäksi monet opetuslapsista eivät todellisuudessa ymmär-
täneet Jeesuksen opetusten syvimpiä merkityksiä eivätkä sitä, mitä 
Jeesus pyysi Juudasta tekemään – ja missä tarkoituksessa. Kaiken 
lisäksi evankeliumeissa on paljon viitteitä siitä, että Jeesus opetti mo-
nia asioita tietyille opetuslapsilleen henkilökohtaisesti ja muiden tie-
tämättä.

Juudaksesta kerrotaan evankeliumeissa, että hän vastasi Jeesuksen 
yhteisön varojen ja rahojen hoidosta. Hänen kohdallaan kavaltami-
nen kolmenkymmen hopearahan vuoksi olisi ollut varsin omituista 
– hänellä kun jo oli hallinnassaan paljon enemmän rahaa.

Evankeliumit käyttävät hyvin usein symbolista esitystapaa. Me emme 
voi hylätä sellaista mahdollisuutta, että Juudas oli asetettu Jeesuksen 
henkisen aarteiston mahdollisesti ainoaksi vartijaksi. Jeesuksen isän-
nöimän viimeisen illallisen yhteydessä käy monista evankeliumien 
yksityiskohdista ilmi, että Juudas oli arvostetussa asemassa. Kristus 
pesi hänenkin jalat antaen samalla hänelle osan itsestään. 

Juudas on lisäksi ainoa opetuslapsi, jolle Jeesus itse antoi kostutetun 
leivänpalan, että se perinteisen pääsiäisaterian järjestyksen mukaan 
jaettaisiin Juudaksen, Jeesuksen ja tämän rakkaimman opetuslapsen 
kesken. Toisaalta ei pidä unohtaa, että Kristus itse on Johanneksen 
evankeliumin (6:35–40) mukaan ”taivaasta tullut leipä” ja että hänen 
siunaamansa tavallinen leipä on myös osa Jumalan Pojan olemusta.
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Sivumennen voidaan todeta, että Jeesuksen ja Juudaksen kera ateri-
an jakanut henkilö onkin mitä ilmeisimmin Lasarus, koska kieltämät-
tä Jeesus rakasti juuri häntä (ks. luku 11). Tämä ei ole yllättävää, sillä 
Lasarus on ainoa Jeesuksen seuraajista, joka oli herätetty henkisen 
kuoleman unesta. Kukaan muu opetuslapsi kuin Lasarus ei koskaan 
kykene kertomaan Juudaksen valmiustilasta ja erityistehtävästä, sillä 
ainoastaan Lasarus oli käynyt läpi perimmäisen kasteen aina kuole-
maan saakka. Vain Jeesus ja Lasarus tietävät Juudaksen poistuessa 
sen, mitä häneltä odotetaan ja miten hän voi tehtävästään suoriutua.

Jeesus kehottaa opetuslapsiaan soveltamaan käytäntöön sitä, minkä 
he älyllisesti tietävät. Hän kuitenkin tuntee valitsemansa ihmiset eikä 
voi odottaa heidän kaikkien pystyvän toteuttamaan hänen ohjeitaan 
– ainakaan vielä ja kaikilta osin.

Juudaksen hetki on tullut – samoin Jeesuksen. Lasaruksen hetken 
koittaessa Jeesus joutui syvän henkisen liikutuksen valtaan. Nyt hän 
jälleen liikuttuu joutuessaan Juudaksen kohdalla käyttämään kaikki 
voimansa yhden tärkeimmän oppilaansa olemuksen tasolta toiselle 
johtavaan siirtymäriittiin. Ainoastaan Markuksen evankeliumissa 
(4:26–28) löytyy tähän sopiva Jeesuksen vertaus: 

”Niin on Jumalan valtakunta, kuin jos mies kylvää siemenen maa-
han; ja hän nukkuu, ja hän nousee, öin ja päivin; ja siemen orastaa 
ja kasvaa, hän ei itse tiedä, miten. Sillä itsestään maa tuottaa viljan: 
ensin korren, sitten tähkän, sitten täyden jyvän tähkään. Mutta kun 
hedelmä on kypsynyt, lähettää hän kohta sinne sirpin, sillä elonaika 
on käsissä.”

Tässä käytetään kypsymisestä kreikan sanaa paradidomi, joka tar-
koittaa myös luovuttamista toiselta toiselle, luottamista, luoton an-
toa, jakamista, luovuttamista, käskemistä, kypsyyden saavuttamista, 
opetettavaksi luovuttamista ja lisäksi ”pettämistä.” Johannes 13:21 
käyttää edellä samaa sanaa, samoin Johannes 19:30 kohdassa, jossa 
Jeesus antaa henkensä. Matteus 25:14 käyttää myös kyseistä ilmausta 
kohtauksessa, missä matkaan lähtevä mies uskoo varansa palvelijoi-
densa haltuun.

Kun otetaan huomioon Jeesuksen kuvaus Juudaksesta, eivät mitkään 
yleiset kristilliset näkemykset Juudaksen petoksesta vaikuta kovin 
järkeviltä. On todennäköisempää, että Jeesus etsi hetkensä lähestyes-
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sä oikeaa persoonaa, jolle hän voisi luovuttaa jatkoa varten perinteen 
ydinteemat. Nämä muodostavat Jeesuksen Kristuksen joogan, joka 
tarkoittaa Kristuksessa olemista ja hänen ottamista itseensä. 

Oikean muutoksen toteuttamiseen vaaditaan sitä, että Kristus itse va-
pautetaan. Mikäli Isän tahto on se, että Jumalan Sanan pitää jatkua 
inhimillisissä olennoissa, niin tämän Sanan lihaksi tehneen Jeesuk-
sen henki ei ole vapaa palaamaan Isänsä kotiin, ellei hän ole kyennyt 
valmistamaan jotakuta toista ottamaan vastuulleen Logoksen (Sanan) 
ruumistamista. Tarvitaan oikea todistaja ja todellinen uskova toimi-
maan kätilönä jokaisen syntymän yhteydessä. Aikaisemmin Johan-
nes Kastaja oli avustanut Kristuksen ruumistumisessa Jeesukseen 
olemalla todistajana. Nyt kaivataan oikeaa opetuslasta vapauttamaan 
hänet lihan kahleista aivan toisenlaiseen syntymään ja tarkoitukseen, 
joka tähtää mahdollisesti jopa hänen toisten ja muualla olevien lam-
paiden hyväksi tässä tai joissakin muissa maailmoissa.

Kuka vapauttaisi Kristuksen aineesta tuleville sukupolville tekemällä 
Sanan lihaksi ja sallimalla sen jatkaa näiden olemuksissa? Ei ole sel-
vää, johtuuko asia Hengen vaatimuksista vai maallisen lain pakosta, 
mutta joka tapauksessa on selvää, että välittyminen tapahtuu ainoas-
taan mestarilta tehtävään kelvolliselle oppilaalle. Kussakin henkises-
sä koulussa on vain yksi mestari, vaikka muita tarvittaisiin avustajik-
si, koska yksikään mestari ei voi toimia ilman apua, eivätkä todelliset 
mestarit toimi itseksensä, vaan Jumalan hyväksi.

Viidakossa voi olla vain yksi leijona. Jos tämä on poistunut vuorel-
taan jättämättä sijalleen toista leijonaa, niin apinat ottavat vallan! 
Jeesukselle tärkein kysymys ja huolenaihe on siinä, kuka ottaisi jat-
kaakseen hänen työnsä. Buddha mietti kysymystä siitä, kuka hänen 
oppilaistaan voisi vastaanottaa ja välittää buddha-mielen. Kristuksen 
kysymys kuuluu, kuka voisi vapauttaa Kristuksen ruumiin hengessä 
ja totuudessa?

Kaikki opetuslapset ovat joutuneet miettimään, kenet Kristus valitsisi 
tähän kaikkein tärkeimpään tehtävään. Jeesus kääntyy luonnollisesti 
Juudaksen puoleen, koska tämä on hänen opetustensa aarteiston hal-
tija. Mutta onko Juudas valmis tähän tehtävään? Onko hän ymmärtä-
nyt olemuksensa ytimessä Jeesuksen esittämän opetuksen siitä, että 
vain palvelijaksi kelvollinen voi olla mestari? Onko Juudas tyhjentä-
nyt itsensä täydellisesti itsestään, peloistaan ja kunnianhimostaan? 
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Onko hän täysin paljas ja orjan kaltainen, niin että hänet voidaan pu-
kea kunnian vaatteisiin, jotka eivät ole tästä maailmasta? Kukin op-
pilas on kuin Luukkaan vertauksen (13:6–9) viikunapuu, jota Jeesus 
Kristus on hoitanut puutarhassa kolmen vuoden ajan. Nyt on Juudak-
sen aika korjata hieman satoa – tai tulla kaadetuksi maahan.

On aina houkutus ajatella, että viisaan opettajan läheisyydessä olo on 
täynnä rauhaa ja harmoniaa – niin että Jeesuksen Kristuksen seu-
raajaksi ryhtyminen ja hänet pelastajaksi hyväksyminen johtaisivat 
helppoon elämään. Asia ei ole näin: suuren opettajan läsnäolo asettaa 
jatkuvasti kysymyksiä oppilaille ja vaatii heiltä elinaikaista paneu-
tumista siihen, mikä on oppilaan elämän tarkoitus ja miten ja millä 
tasoilla hänen sisäistä taisteluaan käydään. Kaikkein edistyneimpien 
opetuslasten elämä ei yleensä ole kaikkein helpointa. Apostolien elä-
mä ja yleinen kohtalo todistaa tämän päätelmän puolesta. Mitä pi-
temmälle oppilas on edennyt, sitä enemmän hän joutuu kärsimään. 
Mitä lähemmäksi Kristusta tulemme, sitä lähempänä olemme hänen 
kastettaan: ristiinnaulitsemista.

Ristiinnaulitseminen on kuitenkin tie ikuiseen elämään. Meitä ei ve-
detä Kristuksen puoleen lohdutuksen ja mukavuuden vuoksi, vaan to-
tuuden valon takia. Tämän kaiken hintana on meidän oma itsemme. 
Aikaisemmin todettiin, että Kristuksen lähellä olo merkitsee tulen lä-
heisyyttä. Todelliset etsijät hakeutuvat kuitenkin palamisen riskistä 
välittämättä Kristuksen läheisyyteen kuin yöperhonen valoon, sillä 
opetuslapsi tietää, että Kristuksesta kaukana oleminen merkitsee sa-
malla kaukaisuutta taivasten valtakunnasta.

Jeesus sanoi: ”Sillä jokaiselta, jolle on paljon annettu, myös paljon 
vaaditaan; ja jolle on paljon uskottu, siltä sitä enemmän kysytään. 
Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoi-
sinkaan, että se jo olisi syttynyt! Mutta minä olen kasteella kastettava, 
ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty! Luulet-
teko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon 
minä teille, vaan eripuraisuutta.” (Luuk. 12:48–51)

Kristuksen esittämä ristiriita tarkoittaa omassa sielussamme käytä-
vää sotaa. Siinä me sanomme ”kyllä” valolle, jota emme tunne, mutta 
josta emme voi pysyä erossa. Toisaalla sanomme ”ei” sille, joka pitää 
meidät kiinni pimeydessä, jonka me tunnemme, vaikka sitä inhoam-
mekin.
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Mitä lähempänä Kristusta olemme, sitä ankarammaksi käy taistelu. 
Kristuksen oma taistelu käytiin kaikkein korkeimmalla tasolla. Krish-
na sanoo Mahabharatassa, etteivät sotilaan vaihtoehtoja ole sota tai 
rauha, vaan eritasoiset sodat. Alemmalla tasolla oleva ihminen käy 
sotaa pienemmän paholaisen kanssa, suuri paholainen on varattu 
suurille sieluille. Kristuksen tai Buddhan kanssa taisteleva paholai-
nen on tasoltaan huomattavasti korkeampi kuin tavallisen ihmisen 
kanssa taisteluun ryhtyvä.

Juudas oli, Kristuksen tärkeimpänä oppilaana, suuri sielu ja siten val-
mis kohtaamaan suuren paholaisen. Voimme vain olettaa, ettei Jee-
sus henkisessä mielessä pyytänyt Juudakselta mitään sellaista, joka 
ei olisi tälle hyväksi – maalliselta kannalta asia saattaa näyttää erilai-
selta. Juudas oli myös yksi Kristuksen omista lampaista, Kristuksen 
toimiessa paimenen esikuvana, joka oli julistanut: 

”Minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut, niin kuin Isä 
tuntee minut ja minä tunnen Isän; ja minä annan henkeni lammasten 
edestä. –– Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen 
ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, 
ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Mi-
nun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä 
kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä. Minä ja Isä olemme 
yhtä.” (Joh. 10:14–15, 27–30)

Asia ei voi olla niin, että paholainen voittaa Kristuksen ja hänen Isänsä 
ja ryöstää heiltä Juudaksen. Kristus sitä vastoin lähettää Juudaksen 
suorittamaan erityisen vaikean tehtävän koetellakseen tämän ymmär-
rystä ja voimia – samoin kuin opettaja tekee valmistaessaan oppilaita 
ja laatimalla heille loppukokeen. Kyse on nyt siitä, onko Juudas val-
mis ottamaan ylleen Kristuksen viitan ja jatkamaan Jumalan Sanan 
ruumistamista. Vastaus riippuu siitä, miten hän selviytyy lopullisesta 
kokeestaan, Jeesus Kristuksen pelottavasta kasteesta.

Juudas on lopullisen koettelemuksen edessä, samoin kuin olivat 
Adam, Job ja myöhemmin Pietari ja Jeesus itse. Tässä oli avustajana 
saatana, jonka alkuperäinen heprealainen nimitys tarkoittaa vihollis-
ta tai vastustajaa. Saatana on mitä vakavin ja luotettavin Jumalan pal-
velija. Kukaan ei pääse hänen ohitseen, ellei hän ole todella oikeutettu 
perimään taivasten valtakuntaa.
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”Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Her-
ran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa. Niin Herra kysyi 
saatanalta: ’Mistä sinä tulet?’ Saatana vastasi Herralle ja sanoi: ’Maa-
ta kiertämästä ja siellä kuljeksimasta.’ Niin Herra sanoi saatanalle: 
’Oletko pannut merkille palvelijaani Jobia? Sillä ei ole maan päällä 
hänen vertaistansa; hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Ju-
malaa ja karttaa pahaa (Job. 1:6–8).’”

Tässä Jumala lähettää saatanan koettelemaan palvelijaansa Jobia, sa-
moin kuin hän lähetti tämän koettelemaan Jeesus Kristusta (Mark. 
1:13). Kukaan ei voi päästä Jumalan luo joutumatta ensi kosketuk-
siin saatanan kanssa. Saatana vartioi taivaan porttia ja erottelee jyvät 
akanoista. Jumala on nimittänyt hänet tutkimaan sieluja. Niin kauan 
kuin me emme halua kohdata ja tuntea paholaista sekä tulla hänen 
tuntemakseen ja koettelemakseen, me emme voi tulla Jumalan lähei-
syyteen. Ilman paholaista – ilman Jumalaa!

Kristus oli voittanut saatanan ja saanut hänet hallintaansa. Saatana 
oli nyt sekä Kristuksen että Jumalan palvelija. Saatana oli Jumalan 
pyynnöstä ja suostumuksella alkanut koetella Jobia. Nyt hän odot-
ti Jeesuksen lupaa koetellakseen Juudasta. Saatana oli kyllä antanut 
Jeesuksen ymmärtää, että hänen vapauttamisensa oli Juudaksen teh-
tävä. Tällainen koe on tietenkin välttämätön kaikille opetuslapsille. 
Jeesus ei ollut kuitenkaan täysin varma toisten opetuslasten valmiu-
desta. Hän lausui Pietarille: 

”’Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seulo-
akseen teitä niin kuin nisuja; mutta minä olen rukoillut sinun puoles-
tasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun sinä kerran palajat, 
niin vahvista veljiäsi.’ Niin Simon sanoi hänelle: ’Herra, sinun kans-
sasi minä olen valmis menemään sekä vankeuteen että kuolemaan.’ 
Mutta hän sanoi: ’Minä sanon sinulle, Pietari: ei laula tänään kukko, 
ennen kuin sinä kolmesti kiellät tuntevasi minua (Luuk. 22:31–34).’”

Kristus tietää, mitä Pietari ja Juudas tulisivat todennäköisesti teke-
mään. Juudakselta hän odottaa enemmän, mutta lopulta jopa Kristus 
ei voi täysin sulkea ennakolta pois sitä mahdollisuutta, että ihminen 
saattaisi yli-inhimillisin ponnistuksin ylittää itsensä ja samalla vihol-
lisensa. 
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Vastustava saatana on samalla tavoin itsen sisällä kuin Jumala. Jos 
Jumalaa pidetään Suurena Itsenä, niin saatana on ego-itse – ja ihmi-
nen löytyy näiden kahden voiman väliltä. Ihminen voi valita egonsa 
palvelemisen ja samalla Jumalasta erkaantumisen – tai sitten egonsa 
ylittämisen ja Jumalan palvelemisen välillä. Silloin kun ego (itsekäs 
minuus) on mestarin roolissa, on helvetti vallassa. Kun ego on palve-
lijana, niin taivas on päässyt valtaan.

Jeesus Kristus lähettää Juudaksen matkaan ja kohtaamaan haasteen-
sa ja lopullisen kasteensa erityisin siunauksin ja hänen voimillaan 
vahvistettuna, jotka oli erotettu Juudakselle erityisen leivänpalan 
muodossa. Kristus kehottaa Juudasta olemaan epäröimättä ja suorit-
tamaan nopeasti sen, mikä sallii ihmisen pojan luovuttavan sijansa 
Ihmisen Pojalle. Tämä kaikki tapahtuu ainoastaan heidän välillään – 
poikkeuksena mahdollisesti Jeesuksen rakastama opetuslapsi. Muut 
pöydässä olleet eivät ymmärtäneet asiaa.

Juudas viipyy vain leivän syömisen ajan ja lähtee sitten painiskele-
maan saatanan kanssa, joka toimii Jeesuksen palvelijana, mutta on 
Juudaksen vastustaja. Juudas saattaisi tietenkin epäonnistua ja vaa-
rantaa mestariltaan saamansa tehtävän. Mestari ei kuitenkaan kanna 
huolta omasta henkilökohtaisesta turvallisuudestaan tai mukavuu-
destaan, minkä hän on osoittanut jo useasti – erityisesti Lasaruksen 
hetken koittaessa.

Nyt oli käsillä Juudaksen hetki, eikä Jeesus säästä itseään, vaan ottaa 
kaikki riskit ja panee kaiken alttiiksi opetuslapsensa henkisen kasvun 
hyväksi. Hän osoittaa heille rakkauttaan loppuun saakka – myös Juu-
dasta kohtaan, joka on hänen läheinen opetuslapsensa ja tämän het-
ken kannalta hyvin tarpeellinen. Jeesus tahtoisi nähdä Ihmisen Po-
jan ilmentymisen ja kunnian hänessä, joka voisi vuorostaan murtaa 
MINÄ OLEN -oven ja tulla luetuksi Jumalan kunnian ja tuntemuksen 
piiriin.

VAIN TIETOISET VOIVAT RAKASTAA

Lapsukaiset, vielä vähän aikaa minä olen teidän kanssanne. 
Te tulette minua etsimään, ja niin kuin sanoin juutalaisille: 
‘Mihin minä menen, sinne te ette voi tulla’, niin minä sanon 
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nyt myös teille. Uuden käskyn minä annan teille, että rakas-
tatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut – että 
tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät 
minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakka-
us.” 

Simon Pietari sanoi hänelle: ”Herra, mihin sinä menet?” 
Jeesus vastasi hänelle: ”Mihin minä menen, sinne sinä et 
voi nyt minua seurata, mutta vastedes olet minua seuraa-
va.” Pietari sanoi hänelle: ”Herra, miksi en nyt voi seurata 
sinua? Henkeni minä annan sinun edestäsi.” Jeesus vastasi: 
”Sinäkö annat henkesi minun edestäni? Totisesti, totisesti 
minä sanon sinulle: ei laula kukko, ennen kuin sinä minut 
kolmesti kiellät.” (13:33–38) 

Tästä alkaa Jeesuksen Kristuksen pitkä jäähyväispuhe, joka jatkuu 
seuraavan neljän luvun verran. Se ylittää mestarillisuudessaan, hie-
noudessaan ja ylevyydessään kaikki koko maailman kirjallisuudessa 
esiintyvät vastineensa.

Kristus asettaa opetuslapsilleen lähes mahdottoman vaatimuksen: 
heidän pitää rakastaa toisiaan samoin kuin hän rakasti heitä. Aikai-
semmin he olivat kuulleet hänen esittävän perinteisen, mutta myös 
vaikean käskyn rakastaa lähimmäisiä niin kuin itseään (Matt. 22:39, 
3. Moos. 19:18). Nyt heille kuitenkin esitettiin asian ankarin muoto: 
rakastaa toisia niin kuin Jeesus itse heitä rakasti.

Onko tämä mahdollista? Opetuslapsethan ovat tuskin Kristuksen kal-
taisia. Heillä ei ole hänen näkemystään, sydäntään ja mieltään. Ope-
tuslapsi on vain ihmisen poika, kun taas Kristus on Jumalan Poika. 
Kaikesta huolimatta Kristus kutsuu heitä tulemaan hänen itsensä täy-
dellisyyteen, samaan Pyhän Hengen synnyttämään Jumalan poikuu-
teen kuin mikä hän itse on. Tämä on opetuslapsille suuren muutok-
sen haaste, joka nojaa hänen esimerkkiinsä ja hänen heissä toimivan 
rakkauden maagiseen voimaan.

Kaikissa evankeliumeissa esiintyvän Kristuksen rakkauden erikoisuus 
on siinä, että se perustuu täyteen tietoisuuteen ja tuntemukseen eikä 
nojaa koskaan miellyttävyyteen tai epämiellyttävyyteen perustuviin 
sentimentaalisiin reaktioihin. Se on kylmäpäistä myötätuntoisuutta. 
Hän sanoi: ”Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen 
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ja kuritan; ahkeroitse (engl. ole vakavissasi) siis ja tee parannus.” 
(Ilm. 3:19)

Opetuslasten jalkojen pesun sisältämän opetuksen nojalla käy selväk-
si, että Jeesus oli tietoinen kaiken ykseydestä. Mestari ja oppilaat ovat 
yhtä syvimmässä olemuksessaan – eivät toistaan ylempiä tai alempia 
– sillä yhdessä he palvelevat jotakin itseään paljon suurempaa. Tässä 
palveluksessa he ovat yhteydessä Korkeimpaan olemukseen, josta he 
ovat erillään aina niin kauan kuin he elävät ainoastaan itselleen ja 
toimivat vain itsestään käsin.

Kristus on tietoinen Juudaksen koettelemuksen yhteydessä tämän 
kypsyneisyydestä ja saatanan suorittaman kokeen välttämättömyy-
destä hänen edistymisensä suhteen. Ei ole kyse siitä, että Juudasta 
pitäisi varjella saatanalta, vaan siitä, että häntä tulee valmistaa oi-
kein kohtaamaan oma haasteensa. Tässä on omat vaaratekijänsä sekä 
opettajalle että oppilaalle, mutta rakkautensa vuoksi Kristus ei väistä 
tilaisuutta, jonka hän tietää välttämättömäksi. 

Kristuksen rakkaus opetuslapsiaan kohtaan ei merkitse sitä, että hei-
dän elämästään tulee helpompaa ja mukavampaa. Hänen tehtävä-
nään on pikemminkin näyttää heille kärsimysten välttämättömyys ja 
auttaa heitä löytämän rohkeutta itsensä uhraamiseen, jonka heidän 
pitää tehdä vastaanottaakseen hänen kasteensa.

Kristuksen rakkaus Pietaria kohtaan ei perustu harhaan. Hän tun-
tee oppilaansa rajoitukset. Kristus kuitenkin rakastaa tämän poten-
tiaalista kykyään, jota hän yrittää nostaa esiin myötätunnon ja ope-
tuksen keinoin. Pietari ei tunne itseään riittävän syvältä. Hän ei ole 
sisäisesti riittävän yhdentynyt tullakseen täysin luotettavaan tilaan. 
Hän on kärsimätön ja julistaa jopa kuolevansa Kristuksen puolesta, 
mutta juuri hänen liiallinen itseluottamuksensa on merkki siitä, että 
hän ei ole vielä kuollut itsensä ja turhamaisuutensa suhteen. Pietari 
ei ole vielä vakiintunut omassa kieltäymyksessään eikä päässyt so-
puun oman saatanansa kanssa niin, että tämä olisi vapauttanut hänet 
omasta itsestään. Joka tapauksessa Kristus rakastaa häntä ilman eh-
toja, samoin kuin hän rakastaa muita henkisiä etsijöitä.
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MINÄ OLEN TIE, TOTUUS JA ELÄMÄ

”Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Ju-
malaan, ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta 
asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä 
menen valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen 
valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät 
tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin 
minä menen – tien sinne te tiedätte.” 

Tuomas sanoi hänelle: ”Herra, me emme tiedä, mihin sinä 
menet; kuinka sitten tietäisimme tien?” Jeesus sanoi hänel-
le: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö 
muutoin kuin minun kauttani. Jos te olisitte tunteneet mi-
nut, niin te tuntisitte myös minun Isäni; tästä lähin te tun-
nette hänet, ja te olette nähneet hänet.” 

Filippus sanoi hänelle: ”Herra, näytä meille Isä, niin me tyy-
dymme.” Jeesus sanoi hänelle: ”Niin kauan aikaa minä olen 
ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! 
Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten 
sanot: ‘Näytä meille Isä’? Etkö usko, että minä olen Isässä, 
ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, 
minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, 
jotka ovat hänen. Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja 
että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse teko-
jen tähden. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo 
minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja 
suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä me-
nen Isän tykö, ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, 
sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anot-
te minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen.” 
(14:1–14) 
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Tässä jäähyväispuheessaan Jeesus lohduttaa opetuslapsiaan, jotka 
ovat ymmärrettävästi huolissaan uutisesta, että hän on lähdössä pois. 
Jeesus Kristus haluaa vakuuttaa opetuslapsensa siitä, että hänen fyy-
sinen loppunsa ei ole mikään lopullinen asia, vaan pelkkä olotilan 
muutos. 

Ihminen voi olla olemassa universumin monissa eri paikoissa ja tie-
toisuuden tiloissa. Juuri tämä näkemys erottaa kaikki uskonnot maal-
lisista käsityksistä. Ihmiset voivat kokea erilaisissa tila- ja aikapuit-
teissa paljon enemmän kuin mitä silmät näkevät. Meissä on toinen, 
fyysistä kehoa sisäisempi ja henkisempi olemus. Fyysisen kuoleman 
jälkeen elämämme jatkuu toisenlaisessa, hienommassa todellisuu-
dessa. Paavali kirjoittaa: 

”Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme 
hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen 
maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty.” (2. Kor. 5:1)

Mitä enemmän käsitämme suurempaa kuvaa, missä tavallisella elä-
mällä ja kuolemalla on oma sijansa, sitä vähemmän me takerrumme 
pakonomaisesti toiveeseen maallisen elämän jatkumisesta. Jumalan 
talossa on monta asuisijaa, joihin sielu voi laatunsa, henkisyytensä ja 
puhtautensa nojalla sijoittua. 

Kristus ei aikonut pitempään jäädä lihallisten lakien rajoitusten pii-
riin, vaikka hän oli tietoisesti laskeutunut lihalliseen muotoon ja ke-
hon aiheuttamaan rajallisuuteen. Ilman fyysistä ruumista hän voisi 
olla vapaammin läsnä useissa maailmoissa. Inkarnaatiosta vapautet-
tu Kristus voisi jatkaa henkisen tuen antamista häntä seuraaville ope-
tuslapsille sekä nyt että myös tulevaisuudessa. Augustinuksen mu-
kaan Jeesus ”valmistaa olotiloja valmistamalla niitä, joiden on määrä 
asua niissä.”

Suurin osa opetuslapsista ei kuitenkaan aina ymmärrä Kristuksen 
hienoimpia opetuksia. Tuomas ei ole lainkaan selvillä Jeesuksen pää-
määrästä ja haluaa tietoa Kristuksen asettamasta tiestä ja sen löy-
tämisestä. Tien päämäärä on Isä ja Kristus itse. Hän tulee takaisin 
ottaakseen heidät itseensä. Kristus jatkaa takaisin tulemistaan aina 
siihen saakka, että he ovat valmiita.

Opetuslapset katselevat kuitenkin jatkuvasti ulospäin, ikään kuin ta-
voite ja tie löytyisivät sieltä. Kristus joutuu alati muistuttamaan heitä 
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siitä, että tie, totuus ja ikuinen elämä löytyvät heidän sisäisyyksistään. 
Elleivät he löydä niitä sisältään, alemmat ja ylemmät maailmat yhdis-
tävän MINÄ OLEN –tilan kynnykseltä, he eivät löydä niitä mistään 
(ks. luku 11). Ei ole olemassa muuta tietä Isän luo kuin MINÄ OLEN. 
Siinä Ihmisen Poika kohtaa Jumalan Pojan sielun ydinolemuksessa, 
sillä ”Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä.” (Luuk. 17:21)

Vaikka Filippus oli jo pitkään ollut Jeesuksen opetuslapsena, ei hän-
kään ymmärtänyt, vaan pyysi saada nähdä Isän ulkoisella tavalla. Hän 
ei nähnyt eikä uskonut, että Kristus on Isässä ja Isä hänessä – kuten 
Filippus itse saattaisi olla Kristuksessa ja Kristus hänessä. 

Aina kun Jeesus esittää jotakin näin ylevää, hän muistuttaa opetuslap-
siaan siitä, että hänestä on tullut jumalallisen perustan suhteen niin 
läpäisevä että hänet nähnyt on samalla nähnyt myös Isän. Hänessä 
tai hänen sanoissaan ja teoissaan ei ole mitään hänen omaansa. Hän 
sanoo vain sen, mitä Isä käskee hänen sanoa. Kaikki hänen tekonsa 
ovat hänessä olevan Isän suorittamia. Lisäksi jokainen opetuslapsi 
voisi tehdä saman kuin hän, mikäli oppilas ymmärtäisi hänet oikein 
ja todella olisi hänessä.

Opetuslapset voisivat suorittaa jopa suurempia tekoja, mikäli he pyy-
täisivät sitä Jeesuksen Kristuksen nimissä (ks. nimeen liittyen luku 6). 
Tärkeä ja jatkuvasti korostettava asia tässä on se, ettemme me omissa 
nimissämme, omin energioin ja itsemme hyväksi, voi tehdä mitään 
todella arvokasta. Jeesus Kristus itse ei tee mitään omissa nimissään, 
vaan puhuu ja toimii ainoastaan Isänsä nimissä. Huolimatta siitä, että 
Isä ja Poika ovat olemuksellisesti ja perusenergioiltaan yhtä, vallitsee 
tässä asiassa kuitenkin aleneva, sisäinen järjestys. Sen mukaan on oi-
kein sanoa sekä ”Isä ja minä olemme yhtä (Joh. 10:30)” että ”Isä on 
suurempi kuin minä.” (Joh. 14:28) Aivan vastaava tilanne tulee siitä, 
jos Kristus ja opetuslapsi ovat olemukseltaan yhtä, mutta järjestyvät 
kuitenkin hierarkkisesti. Suurimmaksi osaksi tässä on kyse energioi-
den oikeasta virtauksesta ylhäältä alas ja sisältä ulos – symbolisesti 
viinipuusta sen oksistoon. Tästä tulee myöhemmin vielä esiin seuraa-
va kohta: 

”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa 
hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette 
pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa 
ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te 
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ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään 
pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heite-
tään tuleen, ja ne palavat.” (Joh. 15:4–6)

RAKASTAVAT SAAVUTTAVAT TOTUUDEN

”Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja 
minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolus-
tajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden 
Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe 
häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän 
pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En minä jätä teitä 
orvoiksi; minä tulen teidän tykönne. Vielä vähän aikaa, niin 
maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska 
minä elän, niin tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrät-
te, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä 
teissä. Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, 
joka minua rakastaa, mutta joka minua rakastaa, häntä mi-
nun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni 
hänelle.” 

Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle: ”Herra, mistä syystä 
sinä aiot ilmoittaa itsesi meille etkä maailmalle?” Jeesus 
vastasi ja sanoi hänelle: ”Jos joku rakastaa minua, niin 
hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja 
me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asu-
maan. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja 
se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on 
minut lähettänyt. Tämän minä olen teille puhunut ollessani 
teidän tykönänne. Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä 
on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja 
muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.” 
(14:15–26)

Toiminnan ja tiedon, rakkauden, kuuliaisuuden ja totuuden suhteen 
omistautumisessa vallitsee progressiivinen järjestys, jonka puitteis-
sa Jeesus on valmistanut opetuslapsiaan. Tässä esitetään yksiselit-
teisesti, että opetuslapset rakastavat Kristusta, mikäli he noudatta-
vat hänen käskyjään. Totuus voidaan paljastaa ainoastaan sellaiselle 
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persoonalle. Mitä paremmin opetuslapset tuntevat Kristuksen, sitä 
lähemmäksi häntä he vetäytyvät. Mitä enemmän he rakastavat häntä, 
sitä paremmin he yrittävät toteuttaa hänen ohjeitaan. Mitä paremmin 
he tottelevat, sitä paremmin he ymmärtävät häntä. 

Bhagavad Gita kuvaa samantapaista sisäistä spiraalista liikettä toi-
minnan (karman), rakkauden (bhaktin) ja tietoisuuden (jñanan) 
kesken. Tämä tapahtuu yhdentyneen älyn (buddhi-joogan) opetuk-
sen alaisuudessa, jossa jokainen osa tukee ja edistää muita. 

Opetuslapsia valmistetaan siten yhä enemmän, kunnes he tunnis-
tavat ja ottavat vastaan totuuden Hengen, joka jää heihin pysyvästi. 
Pyhä Henki oli Johanneksen mukaan laskeutunut Jeesuksen päälle ja 
jäänyt ikuisesti häneen. Nyt Hän (feminiininen Pyhä Henki) laskeu-
tuu aikanaan opetuslapsiin ja jää heihin. Juuri tällä tavoin tapahtuu 
Kristuksen itsensä paluu takaisin, näyttäytymisenä henkisesti opetus-
lapsilleen ja heissä pysymisenä. 

Henki on ikuinen, liha on ajallinen. Jeesuksen lihan täytyy tietenkin 
lihaa koskevien luonnon lakien mukaan kuolla. Ne, jotka ovat valmis-
tautuneet ja sydämessään avoimia, voivat nähdä ja ottaa vastaan sen 
Sanan, joka on tulossa heihin. Silloin he voivat ymmärtää hienoim-
mat totuudet.

Jeesus paljastaa heille itsensä juuri tällä tavoin, koska heitä oli val-
mistettu rakkauden, kuuliaisuuden ja tiedon harjoituksin sekä lisäk-
si ravisteltu tunne-elämän suhteen avoimiksi mestarinsa kuoleman 
kautta. Juudaksen esittämä kysymys (14:22) edustanee evankelistan 
kirjallista väritystä, sillä maailma ei tietenkään voi tunnistaa totuu-
den Henkeä, koska se ei ole siihen valmistautunut. 

Koko evankeliumi korostaa sitä, etteivät ihmisjoukot voi käsittää mi-
tään hienovaraista. Opetuslapsillakin oli usein vaikeuksia ymmärtää 
kaikkea sanottua huolimatta pitkästä valmennuksesta mestarinsa ta-
holta, jolle he olivat luovuttaneet kaiken mukavuutensa, omistuksen-
sa, perheensä ja asemansa. 

Ovatko opetuslapset surullisia, kun he havaitsevat ymmärryksensä 
puutteet? Tuntevatko he itsensä samanlaiseksi kuin kaikki muut tä-
män maan asukkaat? Vai ovatko he kaikki niin nöyrässä tilassa, ettei-
vät he edes havaitse omaa erityisasemaansa? Henkisessä kehityksessä 
on luonnollisen kasvun tapaan joka tapauksessa omat rytminsä ja ai-
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kansa. Hedelmäsato kypsyy omana aikanaan huolimatta siitä, miten 
paljon vettä puutarhuri on kasteluun käyttänyt. Opetuslasten aika ei 
vielä ole kypsä.

KAIKESTA TYHJENTYNEET EIVÄT KUOLE

”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani – sen minä annan 
teille. En minä anna teille, niin kuin maailma antaa. Älköön 
teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö. Te 
kuulitte minun sanovan teille: ‘Minä menen pois ja palajan 
jälleen teidän tykönne.’ Jos te minua rakastaisitte, niin te 
iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on mi-
nua suurempi. Ja nyt minä olen sanonut sen teille, ennen 
kuin se on tapahtunut, että te uskoisitte, kun se tapahtuu. 
En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman 
ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään. Mutta että 
maailma ymmärtäisi minun rakastavan Isää ja tekevän, niin 
kuin Isä on minua käskenyt: nouskaa, lähtekäämme täältä.” 
(14:27–31) 

Kristuksen rauha tarkoittaa kaiken henkisen ponnistelun ja taistelun 
päätöstä. Se siirtyy rauhan tilaan yhteydessä suunnattomaan suu-
ruuteen. Tämän rauhan voivat saada ainoastaan he, jotka ovat mi-
tätöineet itsensä, sillä tämä lepo ei ole samaa kuin maallinen rauha. 
Jeesus totesi aikaisemmin, ettei hän tullut tuomaan rauhaa. Hän toi 
ristiriitoja ja eripuraa niiden sokeiden ihmisten välille, jotka halusivat 
nähdä – ja toisten, jotka eivät edes havainneet olevansa sokeita. Toi-
saalla riitoja ilmenisi (henkisessä) unessa olevien, mutta heräämistä 
kaipaavien, ja unta rakastavien välille.

Ennen kaikkea Jeesus tuli tuomaan tällaista erillisyyttä ja riitoja ope-
tuslastensa sieluihin, että heidän omat, henkisemmät tavoitteensa 
voimistuisivat taistelussa omien henkisyyttä vastustavien puolien 
kanssa. Hän ei tullut tuomaan mukavuutta, helpotusta ja onnea mis-
sään asian tavanomaisessa muodossa. Paavalin sanojen mukaan hän 
toi rauhan, ”joka ylittää kaiken ymmärryksen.” (Fil. 4:7)
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 Tämän rauhan tilaan voivat päätyä ainoastaan he, jotka tottelevat 
Kristuksen lakeja ja ovat hänen tapaansa valmiita kuolemaan itsensä 
suhteen.

Opetuslapsilla ei ole jatkuvasti selvää ymmärrystä Kristuksen todel-
lisesta luonnosta. Siinä mielessä he eivät vielä usko häneen. He eivät 
oivalla, että olennaisin osa Kristusta ei voi kuolla ruumiin kera ja että 
sama pätee myös heihin. He tarvitsevat vakuutusta Kristukselta, että 
tämä on matkalla korkeammalle ja hienommalle tasolle, missä Isä on 
läsnä, joten heidän ei hänen takiaan tarvitse olla surullisia tai pelois-
saan. Krishna lausuu: ”Epätodellisella ei ole olemusta: todellinen ei 
koskaan lakkaa olemasta: totuuden ovat kummankin suhteen havain-
neet ne, jotka ovat nähneet olioiden tosiolemuksen.” (Bh.G. 2:16) 

Suurin osa opetuslapsista ei vielä täysin erota totuutta. He eivät oi-
valla riittävän syvällisesti, että tämän maailman ruhtinas hallitsee ai-
noastaan maallisia ja lihallisia asioita – ei hengellisiä. Kristus on tyh-
jentynyt kaikesta maallisesta, pelkoihin ja haluihin liittyvistä asioista 
täydellisesti. Tästä syystä tämän maailman ruhtinas ei löydä hänestä 
minkäänlaista tarttumapintaa. Kristus on vapaa itsestään, joten hän 
on vapaa myös maailman ruhtinaista.

Jeesuksen ruumis tullaan tietenkin tappamaan maailman lakien mu-
kaisesti, mutta se ei missään nimessä merkitse Kristuksen loppua. 
Hän otti lihallisen muodon kuuliaisuudesta Isäänsä kohtaan, ja sa-
masta syystä hän luovuttaa sen nyt Hänelle. Tällä tavoin Jeesus il-
mentää rakkauttaan Jumalaa kohtaan. Hän on jatkuvasti korostanut, 
että häntä rakastavien tulee myös pitää hänen sanansa.

Tämä on ainoa kohta Raamatussa, jossa Jeesus sanoo rakastavansa 
Isää. On myös oikein, että hän joutuu hyvin pian vahvistamaan täy-
dellisen kuuliaisuutensa, joka tulee selkeästi julki hänen pikaisen 
kuolemansa yhteydessä. Jeesus tulee yhdeksi Isänsä ja ikuisen elä-
män lähteen kanssa, koska hän on täydellisesti kieltänyt oman tah-
tonsa. Toteuttamalla Isänsä tahdon, hänessä ei ole mitään sellaista, 
johon tämän maailman ruhtinas voisi tarttua. Theologia Germanicas-
sa todetaan: ”Mikäli paha henki itsessään voisi olla täysin tottelevai-
nen, niin hänestä tulisi taas (valon) enkeli, ja kaikki hänen syntinsä 
ja pahuutensa parannettaisiin, pyyhittäisiin pois ja annettaisiin heti 
anteeksi.” (luku 16)
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OIKEA SISÄINEN JA ULKOINEN JÄRJESTYS

”Minä olen totinen viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri. 
Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän kar-
sii pois; ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, 
että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat 
sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää 
minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kan-
taa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette 
tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette 
oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa 
paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. 
Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin 
oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tu-
leen, ja ne palavat” (15:1–16). 

Kaikissa henkisissä opetuksissa tunnetaan universumissa vallitsevan 
olemuksellisen hierarkian ja sen mikrokosmisen vastineen, täydelli-
sesti kehittyneen inhimillinen olemuksen käsitteet. On tärkeätä ko-
rostaa, että ihminen voi todellisuudessa heijastaa suurta kosmosta, 
mutta käytännössä hän ei sitä tavallisesti tee. Meidät on toisin sanoen 
luotu Jumalan kuviksi, jollaisia me voisimme myös olla, mikäli Ju-
mala synnyttäisi meidät henkisesti. Muussa tapauksessa persoona 
kuolee täyttämättä niitä mahdollisuuksia, jotka sisältyvät ihmiseksi 
ruumistukseen. 

Henkinen polku tai jooga on tarkoitettu tämän mahdollisuuden to-
teuttamiseen. Muutokseen johtavan kurinalaisuuden noudattamisen 
myötä ihmisestä tulee opetuslapsi, että hänet voidaan luoda uudes-
taan niin että järjestys voidaan palauttaa ensin sisäisesti ja sitten ul-
koisesti suureen kosmokseen. Tämä tapahtui Jeesuksen Kristuksen 
opetuslapsille.
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Mikä sitten on oikea sisäinen järjestys persoonan, ja mikä makrokos-
moksen kannalta? Ihminen, yhteisö ja kosmos ovat oikein järjestäy-
tyneitä, mikäli toisiaan tukevat energiat voivat muuntua ja välittyä 
harmonisesti tasojen kesken. Korkeammat tasot muodostavat tässä 
mallin, jota alemmat tasot tarvitsevat toimintaansa varten.

Ihmisen sisäisyyksissä Henki näkee ja sisältää oikean näkemyksen, 
mutta keho ja mieli joutuvat saattamaan sen toimintaan. Ilman Hen-
keä ihmisen psykosomaattinen olemus on sokea, mutta ilman sitä 
Henki on lamaantuneessa tilassa. Mikäli järjestys on oikea, niin alem-
mat tasot kuulevat ja tottelevat itseään korkeampia. Ne ottavat vas-
taan ylempien opastusta ja sekä ylhäältä että alhaalta tulevaa ener-
giaa. Ilman tätä järjestystä energian virtaus häiriintyy. Me voimme 
silloin teeskennellä olevamme täysin tyytyväisiä itseemme, ikään kuin 
meillä olisi käytössämme oma energialähde.

Bhagavad Gita (3:27–28) kirjoittaa: ”Kaikki toiminta tapahtuu todel-
lisuudessa luonnon aineellisten voimien (gunat) kautta, mutta egon-
sa harhauttama ajattelee, että hän on tekijä. Sellainen, jolla on oikea 
sisäinen näkemys, tietää että gunat toimivat gunien piirissä, eikä hä-
nen toimintansa vaikuta niihin millään tavoin.”

Ainoastaan silloin, kun olemme tietoisia ylhäältä meihin tulevasta 
energiasta, me voimme toimia linkkeinä kahden olemuksellisen ta-
son välillä, toimien silloin ilman egoamme. Tämä on mahdollista vain 
silloin, kun ihmisen poika on korotettu Ihmisen Pojaksi. Vasta silloin 
me olemme järjestyneet oikein. Jeesus sanoo: 

”Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä 
olen se (engl. toteutatte MINÄ OLEN), joka minä olen, ja etten minä 
itsestäni tee mitään––. Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en 
puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen” 
(joh. 8:28. 14:10).

Oikein järjestäytynyt ihminen oivaltaa sen, mikä pätee kaikessa: 
alempi on kirjaimellisesti riippuvainen ylemmästä eikä voi olla edes 
olemassa ilman tätä suhdetta. Bhagavad Gitassa (15:1–3) käytetyllä 
kosmisella puulla on juuret ylhäällä ja oksat alhaalla. Oksat eivät voi 
elää pysymättä yhteydessä elämää ylläpitäviin juuriin. 

Tämä evankeliumi välittää saman ajatuksen: opetuslapset on yhdis-
tetty oksistoon, joka saa elämää antavan energian Kristus-puusta. He 
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ovat läheisesti liitettyinä siihen niin, että häneen virtaava energia joh-
tuu myös heihin. Oksa kuolisi ja hakattaisiin pois ilman tätä yhteyttä 
elämän lähteeseen.

Biologisella tasolla tähän edellytetään ihmisiltä kuitenkin täysin luon-
nollisten taipumusten vastaisia tietoisia ponnistuksia. ”Lihan lapset” 
eivät ole eivätkä edes halua perimänsä haluluonnon ja tietämättö-
myyden takia olla yhteydessä omiin korkeampiin olemuksiinsa. Tämä 
voidaan esittää kahden ihmisessä vaikuttavan luonnon, korkeamman 
ja alemman, Jumalan ja synnin lain välisenä ristiriitana. Paavali kir-
joitti: 

”Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä 
en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä 
minä teen. –– Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun 
lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta 
voimaa hyvän toteuttamiseen ei; sillä sitä hyvää, mitä minä 
tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä 
teen. –– Sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn 
Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, 
joka sotii minun mieleni (kreikankielessä nous, korkeampi 
mieli, joka vastaa sanskritin buddhia) lakia vastaan ja pitää 
minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. 
–– Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan 
lakia, mutta lihalla synnin lakia.” (Room. 7:15–25) 

Kristus meissä tarkoittaa sielun syvintä ja henkisintä olemusta, At-
mania, joka on yhtä Brahman kanssa. Hengen synnyttämä, Isän kans-
sa yhtä oleva Jumalan Poika voi syntyä meissä. Opetuslapsi on in-
himillinen keho ja mieli, joka kurinalaistettuna sallii Ihmisen Pojan 
nousevan lihan keskeltä. Evankeliumissa se merkitsee koko kehollis-
ta olemusta.  Ihmisen Poika voi päästä suoraan yhteyteen Jumalan 
Pojan kanssa MINÄ OLEN -oven välityksellä (ks. luku 8), jolloin oi-
kea sisäinen järjestys saa energiansa häneltä. Silloin opetuslapsi voi 
lausua Paavalin tapaan ja Jeesusta itseään mukaillen:”Minä elän, en 
enää minä, vaan Kristus elää minussa” (Gal. 2:20).

Oksan elävyyden merkki on siinä, että se kantaa hedelmää. Tämä on 
myös puun tavoite, sillä muussa tapauksessa Kristuksen ruumistumi-
nen olisi turhaa. Hän tarvitsee opetuslapsia jumalalliseen työhön ja 
hedelmien tuottamiseen aivan yhtä paljon kuin he tarvitsevat häntä. 
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Mikä sitten on Kristuksen puun hedelmä? Se on Jumalan Pojan vas-
taanottamista neitseellisen syntymän myötä sielun salaisessa kam-
miossa, ja sen saattamista täysin kypsyneenä maailmaan. Hedelmää 
tuottamaton ihminen on jo kuivunut eikä elävässä suhteessa puuhun. 
Jonkin verran hedelmää tuottava ja olennaisilta osin terve ihminen 
yhdentyy sisäisesti yhä enemmän ja puhdistuu ylimääräisistä ja tar-
peettomista kasvannaisista ja harhaumista sekä maallisista mielen-
kiinnon kohteista. Ne seulovat pois arvokkaan ydinnesteen siitä to-
dellisesta työstä, johon opetuslasten täytyy antautua täysin sydämin. 
”Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; 
ahkeroitse siis ja tee parannus.” (ilm. 3:19)

RAKKAUS TULEE YLHÄÄLTÄ, 
KUULIAISUUS ALHAALTA

”Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin 
anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun Isä-
ni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette 
minun opetuslapsikseni. Niin kuin Isä on minua rakastanut, 
niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkau-
dessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun 
rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja 
pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhu-
nut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täy-
delliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisi-
anne, niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa 
rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä 
ystäväinsä edestä.” (15:7–13)

Mikäli opetuslapset pysyvät sisäisesti oikein järjestäytyneinä eli Kris-
tuksessa ja hän – eli hänen rakkautensa ja sanansa – heissä, niin he 
silloin ovat yhteydessä kaikkien energioiden lähteeseen. He ovat yhtä 
äärettömän kanssa, johon he ovat hierarkkisessa suhteessa, jolloin he 
voivat suorittaa kaiken tahtomansa juuri siitä syystä, ettei heidän tah-
tonsa ole tekemisissä heidän persoonallisten toimiensa kanssa. Tahto 
perustuu vain siihen, mikä on sopusoinnussa lähteessä olevan tahdon 
suhteen.
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Kristus itse antaa esikuvan. Hän rakastaa opetuslapsiaan samoin kuin 
Isä häntä. Hän tottelee Isää, niin kuin heidän tulee olla kuuliaisia hä-
nelle. Tällä tavoin hän elää Isänsä rakkaudessa, ja samoin heidän tu-
lee elää hänen rakkaudessaan. 

Kristus mainitsee koko Raamatussa ainoastaan yhden kerran (Joh. 
14:31) rakastavansa Isää ja että se on yhteydessä hänen kuuliaisuu-
teensa Isälleen. Muissa tapauksessa hän sanoo aina tottelevansa Isää. 
Juuri näin asian tulee ollakin, sillä Isä on suurempi kuin Poika. Isä 
rakastaa ja Poika tottelee. Kristus rakastaa ja opetuslapset tottelevat. 
Tällä tavoin opetuslapset ilmentävät rakkauttaan häntä kohtaan ja 
ansaitsevat oikeuden ja kyvyn pysyä hänen rakkaudessaan. Hänen 
rakkaudessaan ei kuitenkaan ole mitään sentimentaalista (tunteen-
omaista). Se koostuu tarpeesta muuttaa meidän rakkautemme py-
häksi, joka merkitsee jopa sanan merkitykseen nojaten samaa kuin 
itsemme uhraaminen. 

Kristuksen rakkaudessa elävät ovat hänen kasteensa eli ristinsä arvoi-
sia. Se edellyttää itsekkään tahtonsa ristiinnaulitsemista ja sen alista-
mista Kristuksen ikeeseen samoin kuin hän alisti oman tahtonsa Isän-
sä tahdon alaisuuteen. Juuri tämä on oikea järjestys, joka synnyttää ja 
ylläpitää energian oikeaa virtausta ylhäältä alas. Tästä syystä rakkaus 
kannattelee Rig Vedan mukaan koko kosmosta. Johanneksen 1. kirje 
(4:16) toteaa samasta asiasta: ”Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rak-
kaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.”  

Ylhäältä tuleva rakkaus ja alhaalta tuleva kuuliaisuus tukevat energi-
an virtausta tässä yhdessä olemisessa. Oi etsijä, jos todella haluat tulla 
Kristuksen rakkauteen, niin katso tarkasti omaan sieluusi ja muista, 
että hänen rakkautensa perustuu hänen ja häntä lähelle pyrkivien uh-
raukseen. Kuolemalla itsellesi maahan laitetun siemenen tapaan, sinä 
kannat hedelmää ja todistat, että olet todellinen opetuslapsi, joka on 
yhdistetty oksaksi Kristuksen puuhun. Ilman häntä sinä et voi tehdä 
mitään.

Alemman itsen kadottaminen luo mahdollisuuden ikuisen Itsen löy-
tämiseen. Tähän päässeet tai päästetyt opetuslapset saavat itseensä 
oman täydellisen ilon lisäksi Kristuksen ilon. Tämä ilo ei ole mitään 
nautintoa, jolla olisi tekemistä miellyttävyyden tai epämiellyttävyy-
den kanssa. Johannes Kastaja puhui ilonsa täydellistymisestä (Joh. 
3:29–30) oman vähenemisensä yhteydessä, kun hän tiedosti oman 
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tehtävänsä Logoksen ruumistamisen avustamisessa ja todistamises-
sa. 

Kaikissa evankeliumeissa Jeesus Kristus puhuu omasta ilosta ainoas-
taan kerran, ristiinnaulitsemistaan edeltäneenä iltana. Hänen ilonsa 
koostuu Isän hänelle antamien tehtävien loppuun saattamisesta, joka 
tapahtuu vasta ristillä. Jumalan raskaaksi tekemän neitsyen tapaan 
hän vapauttaa Jumalan henkisen pojan, Jeesus Kristuksen henkisen 
ruumiin silloin, kun hänen kuolevainen ruumis tuhoutuu.

Johanneksen ilo oli täydellinen ruumistuksen yhteydessä, Jeesuksen 
ilo täyttyi ylösnousemuksessa. Tässä kosmisessa järjestyksessä to-
dellinen ilo piilee itsen uhraamisessa (Vedantan purusha yajñassa). 
Opetuslapset saattavat saada oman ilonsa aina siinä määrin, missä he 
osallistuvat rakkauden vaatimaan uhraukseen.

Kosmisella tasolla Kristus joutuu jatkuvasti taistelemaan pimeyden 
voimia vastaan, missä hänen tärkein tukensa löytyy hänen omasta 
uhristaan ja kärsimyksistään. Niiden kautta hän vähentää niiden kär-
simyksiä, joita hän rakastaa ja jotka hän tahtoo saattaa valoon. Siinä 
suhteessa, missä opetuslapset osallistuvat Kristuksen kärsimyksiin, 
he myös vähentävät hän suruaan ja taakkaansa. Mikäli he eivät kui-
tenkaan ristiinnaulitse itseään, Kristus joutuu ristiinnaulittavaksi yhä 
uudelleen. 

Toiselta vuosisadalta peräisin olevassa Pietarin teoissa (35) kirjoite-
taan, että paetessaan Roomasta marttyyrikuoleman uhan alla Pietari 
kohtaa Jeesus Kristuksen ja kysyy: ”Mestari, mihin sinä olet menos-
sa?” Kristus vastaa olevansa menossa Roomaan ristiinnaulittavaksi 
uudelleen Pietarin puolesta. Pietarin omatunto herää, ja hän palaa 
kaupunkiin kohtaamaan oman ristiinnaulitsemisensa.

OPETUSLAPSEUDEN TASOT

”Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken tei-
dän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä pal-
velija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee; vaan ystäviksi 
minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, 
mitä minä olen kuullut Isältäni. Te ette valinneet minua, 
vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja 
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kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että 
mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, hän sen teille 
antaisi. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisi-
anne” (15:14–17). 

Kristuksen ohjeiden noudattaminen on hänen rakkautensa piirissä 
pysymisen edellytys. Opetuslapsilla ei olisi ollut mitään mahdolli-
suuksia henkiseen kehitykseen ja Jeesus Kristuksen lähellä olemi-
seen, mikäli he eivät olisi vakavissaan soveltaneet hänen opetuksiaan 
käytäntöön. Jeesus valitsee monista etsijöistä muutamia riittävän val-
miita, joita hänen sanansa ja tekonsa ovat vetäneet puoleensa. 

Tässä työssä ei kaivata käännyttämistä tai evankeliointi, sillä Jeesus 
Kristus ei ole kiinnostunut palkkioista tai rangaistuksista. Hän kes-
kittyy siihen näkemykseen, jonka avulla opetuslapset näkisivät ja ym-
märtäisivät, että elleivät he toteuta syvimpiä henkisiä pyrkimyksiään, 
niin heidän oma omatuntonsa tulee heidät tuomitsemaan.

Kristuksen kutsuun vastaaminen on tietenkin vapaaehtoista. Jumalan 
siunaamat ovat kuitenkin myös Hänen koettelemiaan. Kutsutut tun-
tevat levottoman pyrkimyksen jotakin kohden, jota he eivät tiedosta, 
mutta joka ei kuitenkaan anna heille rauhaa ennen kuin he löytävät 
sen lähtökohdan. Sisimmässään heillä ei ole muuta mahdollisuutta 
kuin vastata Kristuksen kutsuun. 

Tämän kutsun lähtökohta on MINÄ OLEN. Se on tie yltäkylläiseen 
elämään äärettömyydessä. Tie vuoren huipulle kulkee kuitenkin ristin 
kärsimysten laakson kautta. He, joilla on jotakin tietoa näistä kum-
mastakin, odottavat ja pelkäävät Kristuksen kastetta. He voivat vain 
vastata kutsuun, mutta he myös tietävät, että jos he selviävät Kristuk-
sen tulesta, he eivät enää ole entisen kaltaisia. Silloin he eivät todella-
kaan edusta omaa itseään kaikkine pelkoineen ja kunnianhimoineen. 
He eivät kuitenkaan tiedä eivätkä edes voi tietää, mitä heistä tulee, 
mikäli heistä jotakin on tulossa.

Tullaksesi sinne, missä olet ja saadaksesi sieltä, mistä et ole,
pitää sinun kulkea autuudetonta polkua pitkin.

Saapuaksesi sinne, mistä et mitään tiedä,
pitää sinun kulkea tietämättömyyden polkua pitkin.
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Omistaaksesi sen, mitä et omista,
sinun pitää kulkea köyhyyden polkua pitkin.

Tullaksesi siihen, mitä sinä et ole,
pitää sinun kulkea polkua, jolla sinä et ole.

Mitä sinä et tiedä, on ainoa jonka tiedät.
Minkä sinä omistat, ei kuulu sinulle.

Missä olet, siellä sinä et ole.

T. S. Elliot,”East Coker”, Four Quartets

Radikaalinen itsen muutos on yksi ihmisen suurimmista peloista. Jo-
kin meissä tietää, että tie todelliseen elämään on meidän kokemam-
me kuvitteellisen elämän kuoleman takana. Me kuitenkin pelkäämme 
kuolla pois kuvitelmistamme, koska epäilemme, ettei muuta elämää 
ole olemassa. Täydellisen katoamisen pelko toimii muutoksen tien 
vartijana. Ainoa kestävä ikuisen elämän hedelmä ja Isän kaikki aar-
teisto ovat ristin takaisessa kammiossa. Risti on pelottava kutsu.

Antiokian Ignatius (n. 110 jKr. ks. Apostoliset isät) ymmärsi Kristuk-
sen opetuslapseuden pelottavan palkkion julistaessaan matkallaan 
marttyyrikuolemaan: ”Nyt minusta on tulossa opetuslapsi.”

Kristus valitsee sellaiset, jotka etsivät ja kestävät valoa ja joita voidaan 
auttaa. Hän valmistaa nämä ymmärtämään ja sietämään totuuden. 
Heitä koetellaan jatkuvasti ja suoritetaan valintoja. Opetuslapseudes-
sa edistyminen korkeammalle tasolle ei riipu niinkään ansioista kuin 
heidän ymmärryskykynsä avautumisesta ja kärsimysten sietämises-
tä. 

Opetuslasten ei ole välttämätöntä rakastaa tai tuntea Kristusta – sii-
hen he eivät edes kykene, sillä heissä ei ole siihen vaadittavaa sisäistä 
ykseyttä. Lisäksi osa heidän olemuksestaan ei ole lainkaan kiinnostu-
nut Kristuksen seuraamisesta. Tosiasiallisesti koko heidän maallinen 
olemuksensa on yhä Kristuksen lain vastaisessa tilassa. Tärkeintä on 
se, ettei opetuslapsissa oleva karkea aineellinen puoli kokonaan estä 
heidän sieluissaan olevien pienten siementen kasvua ja kohottautu-
mista valoa kohden. Tämän vuoksi heidän on päästettävä Kristuksen 
rakkaus itseensä ja tuntemaan heidät. Etsijöitä voidaan auttaa, mikäli 
he kestävät Kristuksen seurassa hänen katseensa ja rakkautensa. 
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Opetuslasten kannalta on vähemmän merkityksellistä, kenet he valit-
sevat mestariksi, koska he eivät tiedä, mitä he tarvitsevat. On paljon 
tärkeämpää tulla Kristuksen valitsemaksi ja seurata sitten hänen tie-
tään. 

Opetuslapset tulevat edistyessään yhä lähemmäksi keskusta. He al-
kavat ymmärtää ja kestää enemmän. Kun opetuslapset alkavat nähdä 
vapaaehtoisen palveluksen tarpeen, he siirtyvät yhteisön ulkoreunoil-
ta, vastentahtoisen orjan tilasta sisemmäksi, ja tulevat palvelijoiksi. 
Lähempänä keskusta heistä tulee ystäviä, jotka tuntevat mestarin 
mielen ja osallistuvat siihen, kun he kykenevät elämään yhä parem-
min heidän todellisen mielensä mukaan. Ihmisen lapsi nousee hitaas-
ti kuin puu siemenestä Ihmisen Pojaksi, jonka on määrä tuottaa he-
delmää tulemalla Jumalan Pojaksi.

JÄTÄ MAAILMA, ETTÄ SE VOISI MUUTTUA

”Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihan-
nut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin 
maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maa-
ilmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, Sen 
tähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä 
teille sanoin: ‘Ei ole palvelija herraansa suurempi.’ Jos he 
ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat; jos he 
ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin 
teidänkin sanastanne. Mutta kaiken tämän he tekevät teille 
minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on 
minut lähettänyt. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, 
ei heillä olisi syntiä; mutta nyt heillä ei ole, millä syntiän-
sä puolustaisivat. Joka vihaa minua, se vihaa myös minun 
Isääni. Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä 
tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä; 
mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä minua että 
minun Isääni. Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kir-
joitettuna heidän laissaan: ‘He ovat vihanneet minua syyttä 
(15:18–25)’”

Tässä tehdään selvä ero niiden kesken, jotka ovat Kristusta kuulevia 
ja seuraavia lampaita, ja niiden, jotka kuuluvat tähän maailmaan ja 
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ovat hänen vihollisiaan. Kristus ja maailma edustavat tässä kahta täy-
sin erilaista ja vastakkaista suuntausta. Maailma vihaa Kristusta ja 
jokaista häntä seuraavaa. Opetuslapset ovat myös maailmasta, mutta 
eivät enää sen omistuksessa, koska Jeesus Kristus on irrottanut hei-
dät opetuksillaan maailmasta.

Evankeliumissa on tarpeen erottaa ainakin kaksi maailma-käsitteen 
merkitystä: toisessa maailma on pimeyden ruhtinaan vallassa ja vas-
tustaa ylhäältä tulevaa valoa pyrkien sekoittamaan ihmisiä pelon ja 
kunnianhimon pauloihin. Toisessa merkityksessä maailma kuvaa ih-
miskuntaa ja muita olentokuntia – sillä juuri maailmanhan takia Isä 
lähetti ainosyntyisen poikansa. 

”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen 
Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä 
olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maail-
maan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen 
kauttansa pelastuisi” (Joh. 3:16–17).

Evankeliumi käyttää kahteen eri tapaan myös käsitettä liha: se on 
Hengen vastakohta, mutta myös olemus, johon tuli Sana.

Evankeliumista ei saa sellaista käsitystä, että Jumala katuisi maail-
man luomista ja haluaisi tuhota sen. Siinä ei liioin ole viitteitä siitä, 
että henkistä polkua seuraavien tulisi poistua maailmasta sen vuoksi, 
että se on luonnostaan epäpyhä erehdys. Kristuksen ruumistuminen 
tapahtuu maailman hyväksi. Sen tarkoituksena on oikean, taivaalli-
sen järjestyksen perustaminen. Juuri tämän takia Kristus tuli, opetti, 
kärsi ja kuoli. Hän vetää oppilaansa pois maailmasta, että he voisivat 
todella auttaa sitä. Tämä apu on kuitenkin mahdollista ainoastaan sil-
loin, jos he itse ovat sisäisesti oikein järjestyneitä eivätkä maailman 
vetovoimien – pelon ja halun – johdettavissa.

Tällainen vapautuminen maailmasta ja sen ruhtinaasta ei tarkoita 
maailman hylkäämistä. Vapautuminen koituu lopulta maailman hy-
väksi, koska vain sisäisesti hyvin tasapainoiset ja kokonaiset ihmiset 
kykenevät rakentamaan sinne oikean ja oikeudenmukaisen ulkoisen 
järjestyksen. Sisäinen henkinen kehitys ei siten mitenkään ole sosi-
aalisen oikeudenmukaisuuden vastainen asia, vaan todellisuudessa 
sen edellytys. Tässä mielessä ainoastaan maailman jättäneet voivat 
muuttaa sen toisenlaiseksi.
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Näin tapahtui myös Jeesuksen Kristuksen ja niiden hänen opetustaan 
saaneiden oppilaiden kohdalla, jotka olivat onnistuneet jättämään 
maailman. He olivat vastuussa yhdestä maailman suurimmasta ja ra-
dikaalimmasta sosiaalisesta vallankumouksesta.

Monet varhaisista kristityistä yrittivät seurata Kristusta huolimatta 
maailman taholta tulevasta vainosta. Sen jälkeen kun kristillisyys yh-
distettiin neljännellä vuosisadalla keisarikuntaan, sen kuningaskunta 
yhdistyi tähän maailmaan, joka on usein Kristuksen kuningaskunnan 
vastainen. On sanottu, että aikaisemmin keisarikunta oli vaaraksi 
kristityille, mutta keisarikunnan yhteydessä tuli vaaralliseksi olla jo-
takin muuta kuin kristitty. 

Kirkon maallisen vallan vakiintumisen myötä monet niistä, jotka jou-
tuivat kärsimään kirkon auktoriteettien toimesta ja julistettiin usein 
harhaoppisiksi, voitaisiin katsoa maailman vainoamiksi Kristuksen 
nimen johdosta. He näyttävät monesti olevan Jeesus-mestarinsa ta-
paan ainoita sellaisia, jotka olivat yhteydessä elävän veden lähteisiin. 
Aikansa uskonnolliset johtajathan pitivät Jeesusta itseään harhaoppi-
suuden perikuvana.

”Jos te olisitte sokeat, ei teillä olisi syntiä; mutta nyt te sanotte: ’Me 
näemme’; sen tähden teidän syntinne pysyy” (Joh. 9:41). Luvuissa 9 
ja 10 todettiin, että sokeus henkisen valon suhteen on osa asioiden 
luonnollista järjestystä. Se ei ole persoonallinen puute tai vika. Syn-
tiä on se, että ollaan vapaaehtoisesti silmät ummessa valossa ja väi-
tetään, että pimeys on valoa. Synti tuottaa vahinkoa sielulle. Syntiä 
on valon lähteeseen yhdistymisen mahdollisuuden vapaaehtoinen 
hylkääminen. Juuri tämä pitää meidät pimeyden eli tämän maailman 
ruhtinaan kahleissa. Kristus kutsuu ja me kuulemme häntä. Me kui-
tenkin vain käännämme kylkeä ja nukahdamme. Korvamme peittä-
en uudelleen me kieltäydymme nousemasta ylös – ja lisäämme näin 
Kristuksen kärsimyksiä.
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ALUSTA SAAKKA TULEVA IKUINEN TODISTUS

”Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän 
tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on 
todistava minusta. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta 
asti olleet minun kanssani” (15:26–27). 

Ihmisessä todellinen todistus löytyy hänen mielensä yläpuolelta. Joo-
gasutrien mukaan näkijä on purusha (henki, itse, atman), joka ei ole 
aistielinten rajoitusten tai mielen piirissä (4:18–21). Evankeliumin 
sanoin todellinen todistaja on Henki (pneuma), joka tulee Jumalasta. 
Se on sielun (psyyken) tai mielen yläpuolella, joka taas puolestaan 
on ruumiin (soman) ja aistien yläpuolella. Kukaan naisesta syntynyt 
ei siten voi toimia todistajana, sillä ainoastaan Jumalan synnyttämä 
neitseellinen lapsi voi aidosti nähdä todellisen Kristuksen, joka on 
itse totuus.

Johannes Kastajakaan ei tavatessaan tunnistanut Jeesusta, vaikka 
Jeesus sanoi hänen olevan suurin kaikista naisesta syntyneistä. Jo-
hannes ei näyttänyt koskaan tunnistaneen välittömästi todellista Kris-
tusta, vaan perusti todistuksensa hänet lähettäneeseen ääneen (Joh. 
1:31–34). Evankeliumissa kaikki Kristuksen itsensä todistukset ovat 
peräisin henkiseltä tasolta: Isästä, MINÄ OLEN -tilasta ja totuuden 
Hengestä (Joh. 5:37, 8:18, 15:26). Kaikki muut todistukset nojaavat 
hänen tekoihinsa.

Se, että Kristus voidaan todistaa ainoastaan henkiseltä tai sitä ylem-
mältä tasolta käsin, edellyttää opetuslasten osalta tarvetta nousta 
maalliselta ja lihalliselta tasolta henkiseen tilaan. He eivät enää ole 
täysin maailman vallassa, sillä Jeesus on irrottanut heidät maailmas-
ta, mutta he eivät kuitenkaan vielä tiedosta hengen kautta. 

Ihmisen ihanteellinen malli on sellainen, joka kykenee itseään vastaa-
valta tasolta käsin tunnistamaan Pojan, ja tämä taso on luonteeltaan 
henkinen. Poikaa ei voi nähdä tavallisin silmin, vaan myös kolmas 
silmä täytyy olla avautunut. Plotinus toteaa: ”Kaikessa näkemisessä 
täytyy käyttää siihen soveltuvaa ja sen kaltaista silmää. Silmä ei voisi 
nähdä aurinkoa, ellei siitä ensin tule auringon kaltaista. Sielu ei voi 
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saada näkemystä Ensimmäisestä kauneudesta, ellei se itse ole kaunis 
(Enneadit 1.6.9).

Meditaatiossa ja rukouksissa ihminen on mitä parhaiten tietoinen sii-
tä, ettei aito todistus ole mielen tuotetta ja että todistettu on läsnä 
ainoastaan silloin, kun ajallinen ulottuvuus kohtaa ikuisen. Tämä ei 
ole mahdollista menneisyyden tai tulevaisuuden puitteissa. Tämän 
nojalla me voimme todeta, että opetuslasten asennoituminen ei ole 
vielä täysin vakiintunut ja vapaa maailman päävoimien, pelkojen ja 
halujen, vaihteluista. Heidän pitää odottaa Pyhän Hengen laskeutu-
mista itseensä ja asettumista heihin. Vasta silloin he tulevat yhdeksi 
sen olemuksensa kanssa, joka on alusta saakka ollut heidän Kristus-
veljensä, yhteisestä Isästä ensisyntyisenä mukana, Paavalin mukaan 
jo ”ennen maailman perustamista” (Ef. 1:4).

Evankeliumin kielessä ”alku” ei viittaa pelkästään menneisyyteen, 
vaan ajattomaan ulottuvuuteen, joka ilmenee ajassa tästä hetkestä 
seuraavaan hetkeen, kuten Johanneksen evankeliumin alussa tode-
taan: ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Juma-
la. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen 
kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.”

RISTIN SKANDAALI

”Tämän minä olen teille puhunut, ettette loukkaantuisi. He 
erottavat teidät synagoogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, 
joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Juma-
lalle. Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne Isää ei-
vätkä minua. Mutta tämän minä olen puhunut teille, että, 
kun se aika tulee, te muistaisitte minun sen teille sanoneen. 
Tätä minä en ole sanonut teille alusta, koska minä olin tei-
dän kanssanne. Mutta nyt minä menen hänen tykönsä, joka 
on minut lähettänyt, eikä kukaan teistä kysy minulta: ‘Mihin 
sinä menet?’ Mutta koska minä olen tämän teille puhunut, 
täyttää murhe teidän sydämenne” (16:1–6). 
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Mikä on tämä skandaali? Jeesus Kristuksen skandaali on siinä, että 
tie kärsimysten lopettamiseen kulkee kärsimysten kautta ja että tie 
kuoleman voittamiseen kulkee kuoleman kautta. Sinun on syleiltä-
vä kärsimyksiä, mikäli haluat löytää kaiken ymmärryksen ylittävän 
rauhan. Mikäli haluat löytää iankaikkisen elämän, sinun pitää kuolla 
itsesi suhteen. Risti kuvaa tätä asiaa hienon tuskaisella tavalla. 

Risti on Jeesus Kristuksen eli ristiinnaulitsijan skandaali. Paavali kir-
joittaa: ”Me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juu-
talaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta joka niille, jotka ovat 
kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan 
voima ja Jumalan viisaus” (1. Kor. 23–24).

Me olemme harhojen vallassa, jos pyrimme seuraamaan Kristusta jon-
kin maallisen menestyksen toivossa. Hänen seuraamisensa merkitsee 
ristin polun kulkemista. Ristin tunnustavat ajattelevat, että ”maailma 
on ristiinnaulittuna minuun ja minä maailmaan” (Gal. 6:14). Maallis-
ten voimien mahtia ei ole syytä aliarvioida. Ne ilmenevät esimerkiksi 
toisten ihmisten hyväksynnän, hylkäämisen ja pelkotilojen muodois-
sa. 

Opetuslapset saattoivat kestää valtiovallan tai torijoukon tuomiot, 
mikäli he voivat löytää lohdun uskostaan. Heidän pitää kuitenkin vie-
lä irrottautua lohdun tarpeestakin, mikäli toisten hyväksynnällä tai 
hyljeksinnällä on heihin yhä vaikutusta. Opetuslasten täytyy sieluis-
saan olla täysin irti maailman otteesta, että he voisivat löytää sen, jota 
mikään houkutus tai pelko ei voi ottaa heiltä pois.

Tässä puheena oleva alku ei tarkoita samaa kuin edellisessä luvussa. 
Tässä se tarkoittaa jotakin ajallista eikä ikuista (englannissa myös pre-
positio on eri, at eikä in). Jeesus ei voinut jakaa tätä raskasta ja anka-
raa opetusta näillekään opetuslapsilleen, koska he eivät olisi sellaista 
kestäneet, vaan olisivat pelästyneet ja lähteneet pois. Opettaja joutuu 
asettamaan oppilailleen vaatimuksia, mutta niiden ei saa täysin mur-
taa ja masentaa heitä. Pyrkimyksen ja ymmärtämisen vaatimusten 
tulee olla suhteessa oppilaiden kykyihin ja valmistautuneisuuteen. 
Monet opetuslapset olivat jo hylänneet hänet, koska he pitivät hänen 
opetuksiaan vaikeasti omaksuttavina:

”Niin monet hänen opetuslapsistansa, sen kuultuaan, sa-
noivat: ’Tämä on kova puhe, kuka voi sitä kuulla?’ Mutta kun 
Jeesus sydämessään tiesi, että hänen opetuslapsensa siitä 
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nurisivat, sanoi hän heille: ’Loukkaako tämä teitä? Mitä sit-
ten, jos saatte nähdä Ihmisen Pojan nousevan sinne, missä 
hän oli ennen! Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mi-
tään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat 
henki ja ovat elämä. Mutta teissä on muutamia, jotka eivät 
usko.’ Sillä Jeesus tiesi alusta asti, ketkä ne olivat, jotka ei-
vät uskoneet, ja kuka se oli, joka oli kavaltava hänet. Ja hän 
sanoi: ’Sen tähden minä olen sanonut teille, ettei kukaan voi 
tulla minun tyköni, ellei minun Isäni sitä hänelle anna.’ Tä-
män tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois 
eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssansa” (Joh. 6:60–66).

Kun he nyt kuulevat valitsemansa tien sisältämistä vaikeuksista, hei-
dän sydämensä täyttyvät surusta ja itsesäälistä heitä mahdollisesti 
uhkaavan kärsimyksen pelossa. He eivät edes kuule todella tärkeää 
kohtaa kyseisen tilanteen välittömästä läheisyydestä ja merkitykses-
tä: Jeesus Kristus itse tullaan pian korottamaan yhä korkeampaan 
olemukseen, Isänsä tilaan. 

Vaikka he kuulevatkin tästä, heidän itsekeskeisyytensä pitää heidät 
kahleissa niin, etteivät he kysy hänen tavoitteitaan ja sitä, miten he 
itse voisivat olla avuksi hänen hetkellään. Opettaja on pitänyt huolta 
oppilaistaan, mutta kukaan oppilaista ei kykene olemaan tietoisesti 
läsnä ja apuna, kun hän kohtaa oman tuskansa ja mahdollisuutensa.

”Ja tultuaan siihen paikkaan hän sanoi heille: ’Rukoilkaa, 
ettette joutuisi kiusaukseen.’ Ja hän vetäytyi heistä noin ki-
venheiton päähän, laskeutui polvilleen ja rukoili sanoen: 
’Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja; älköön 
kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun.’ ... Ja kun 
hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin. Ja 
hänen hikensä oli niin kuin veripisarat, jotka putosivat maa-
han. Ja kun hän nousi rukoilemasta ja meni opetuslastensa 
tykö, tapasi hän heidät murheen tähden nukkumasta. Niin 
hän sanoi heille: ’Miksi te nukutte? Nouskaa ja rukoilkaa, 
ettette joutuisi kiusaukseen (Luuk. 22:40–46).’”
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SISÄINEN OPAS

”Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, 
että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puo-
lustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin 
minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää 
maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion: 
synnin, koska he eivät usko minuun; vanhurskauden, koska 
minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe; ja tuomi-
on, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla 
on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä 
kantaa. Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän 
teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole 
hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, 
ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sil-
lä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä 
Isällä on, on minun; sen tähden minä sanoin, että hän ottaa 
minun omastani ja julistaa teille” (16:7–15). 

Tämä on hämmästyttävä julistus: Jeesus sanoo opetuslapsilleen, että 
hänen pois menonsa on heille hyväksi. Niin kauan kuin hän on fyy-
sisesti läsnä, totuuden Henki ei voi tulla opetuslapsiin – ja ellei se 
tule, he eivät todellisuudessa voi ymmärtää tai ainakaan omaksua 
koko totuutta. Toisaalta Jeesuksen oma tuleminen on ollut opetus-
lasten kutsumisen, valikoinnin ja opetuksen kannalta välttämätöntä. 
Nyt hänen poistumisensa on heidän edelleen edistymisensä kannalta 
tarpeellinen asia.

Jeesus Kristus on ohjannut opetuslapsensa tähän saakka, mutta he 
eivät vielä ole riittävän valmiita kestämään kaikkia hänen opetuksen-
sa vaikutuksia. Hänkään ei halua järkyttää heitä yhtään enempää, ett-
eivät he tässä vaiheessa hylkäisi polkuaan. He eivät saa unohtaa, että 
tien joka askeleella on omat vaaransa ja ansansa. He tarvitsevat tie-
tävän oppaan ja varmat askelmat. Nytkään ei vielä ole mitään takeita 
siitä, että he eivät lankeaisi. Opetuslasten täytyy asettua henkisissä 
opinnoissaan hetken tasolle sekä lujittaa ja syventää omaa ymmärrys-
tään ennen seuraavaa tärkeätä askelmaa.

Opas itsessään on nyt kuitenkin heidän edistymisensä tiellä. Niin kau-
an kuin kuningas on vallassa, yksikään prinssi ei todellisuudessa tiedä 
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mitään hallitsemisesta. Oppilas ei voi astua opettajansa tilalle ennen 
kuin opettaja itse väistyy tieltä. Ulkoisen oppaan on tehtävä tilaa si-
säiselle. Jeesus Kristus sallii maallisen syyn ja seurauksen pyörän teh-
dä tehtäväänsä ja alistuu opetuslastensa takia omaan kuolemaansa 
korkeimman itseuhrauksen myötä. 

Kristuksen ruumistuminen ja ristiinnaulitseminen eivät tapahtuneet 
ilman sisäistä, henkistä tarkoitusta. Hän tuli ja eli muutaman valoa 
etsivän takia ja poistui siitä syystä, että nämä voisivat löytää paljon 
yltäkylläisemmän elämän. Jeesuksen syntymään ja kuolemaan oli tie-
tenkin vaikuttamassa monia fyysisiä, biologisia ja sosiaalisia syitä ja 
ehtoja. Liha palvelee suurempia tarkoituksia, mikäli se toimii Hengen 
alaisuudessa. Muussa tapauksessa se on hyödytöntä. Jeesus oli Kris-
tuksen uskollinen palvelija aina kuolemaansa saakka.

Kun opetuslapset ovat saaneet totuuden Hengen, niin heille selkiytyy 
kaikki sellainen, johon he nyt eivät pysty tai jota he eivät ymmärrä. 
Henki opettaa heille olemassaolon todelliset tavoitteet ja niistä har-
hautumiset. Se opettaa oikeudenmukaisuuden (vanhurskauden) ja 
oikean järjestyksen sekä tämän maailman ja henkisten voimien väli-
sen erottamiskyvyn. Henki on heidän sisällään, eikä se puhu omissa 
tai heidän nimissään jonakuna persoonana. Henki saa totuutensa ja 
energiansa Kristukselta, joka vuorostaan saa ne Isältään. 

Tällä tavoin Isä ja Kristus elävät opetuslapsissa. Mitä enemmän ope-
tuslapset puhuvat ja toimivat heidän ydinolemuksessaan olevan to-
tuuden Hengen kautta, sitä vähemmän heidän sanansa ja tekonsa 
ovat lähtöisin heidän omista minuuksistaan – ja sitä enemmän ne 
ovat suoritetut Pojan ja Isän nimissä ja Hänen siunaaminaan.

KUOLEMA JA UUSI SYNTYMÄ

”Vähän aikaa, niin te ette enää minua näe, ja taas vähän 
aikaa, niin te näette minut.” Silloin muutamat hänen ope-
tuslapsistansa sanoivat toisilleen: ”Mitä se tarkoittaa, kun 
hän sanoo meille: ‘Vähän aikaa, niin te ette minua näe, ja 
taas vähän aikaa, niin te näette minut’, ja: ‘Minä menen Isän 
tykö’?” Niin he sanoivat: ”Mitä se tarkoittaa, kun hän sanoo: 
‘Vähän aikaa’? Emme ymmärrä, mitä hän puhuu.” 
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Jeesus huomasi heidän tahtovan kysyä häneltä ja sanoi heil-
le: ”Sitäkö te kyselette keskenänne, että minä sanoin: ‘Vähän 
aikaa, niin te ette minua näe, ja taas vähän aikaa, niin te nä-
ette minut’? Totisesti, totisesti minä sanon teille: te joudutte 
itkemään ja valittamaan, mutta maailma on iloitseva; te tu-
lette murheellisiksi, mutta teidän murheenne on muuttuva 
iloksi. Kun vaimo synnyttää, on hänellä murhe, koska hänen 
hetkensä on tullut; mutta kun hän on synnyttänyt lapsen, ei 
hän enää muista ahdistustaan sen ilon tähden, että ihmi-
nen on syntynyt maailmaan. Niin on myös teillä nyt murhe; 
mutta minä olen taas näkevä teidät, ja teidän sydämenne on 
iloitseva, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne. Ja sinä 
päivänä te ette minulta mitään kysy” (16:16–23). 

Jeesuksen hetki on tullut, ja hän valmistelee opetuslapsiaan ymmär-
tämään lähestyvän kuolemansa todellisen tarkoituksen. Kaikkien 
evankeliumien mukaan Jeesus Kristus piti omaa kuolemaansa välttä-
mättömänä, tosin vaikeana riittinä siinä, että hän voisi siirtyä tasolta 
toiselle eli syntyä uudelleen aivan toisenlaisessa ruumiissa. 

Alkuperäinen kreikkalainen teksti käyttää kahta eri ”nähdä”-sanaa 
puhuessaan fyysisen kehon näkemisestä (vielä vähän aikaa) ja myö-
hemmin henkisen ruumiin näkemisestä. Siinä viitataan jo opetuslas-
ten henkiseen edistymiseen, joskin heidän on yhä vaikea ymmärtää 
tarkoin sitä, mitä Jeesus oli sanomassa. He ovat hankkineet henki-
seen näkemiseen vaadittavat silmät, sillä tavalliset maalliset silmät 
eivät voi havaita henkistä ruumista. ”Vielä vähän aikaa, niin maailma 
ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin tekin 
saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja 
että te olette minussa ja minä teissä” (Joh. 14:19–20).

Ristiinnaulitseminen kuvataan tässä ikään kuin synnyttävän äidin 
kipuina, missä tuska ja kärsimys eivät kuitenkaan ole korostetuissa 
asemissa, vaan tuleva uusi syntymä. Opetuslapset tulevat surullisiksi 
ja murheellisiksi Jeesuksen kuoleman johdosta, vaikka maailma on-
kin siitä iloinen – se kun on luonnostaan aina vastustanut Kristuksen 
opetuksia, kuten pimeys vastustaa valoa. Pian tämän jälkeen opetus-
lapset saavat nähdä hänet. Tärkeämpää on kuitenkin se, että hän nä-
kee heidät, ja he tulevat iloisiksi. Opetuslapset tunnistavat hänet, ja 
hän tunnistaa heidät sisältä käsin, eikä heidän tarvitse sanoa tai ky-
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syä mitään, koska heistä tulee hänen kanssaan yhtä – heidän yhteisen 
Isänsä poikia. Jeesus sanoi: 

”Tosiasiassa valtakunta on sekä teidän sisällänne että teidän ulkopuo-
lellanne. Kun opitte tuntemaan itsenne, silloin teidät tunnetaan, ja 
ymmärrätte olevanne elävän Isän lapsia. Mutta jos te ette opi tunte-
maan itseänne, te elätte köyhyydessä ja olette köyhyys” (Tuom. ev. 
3).

YHDISTYMINEN KRISTUKSEN MIELEEN

”Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos te anotte jotakin 
Isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni. Tähän asti 
te ette ole anoneet mitään minun nimessäni; anokaa, niin te 
saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Tämän minä olen 
puhunut teille kuvauksilla; mutta tulee aika, jolloin minä en 
puhu teille enää kuvauksilla, vaan avonaisesti julistan teille 
sanomaa Isästä. Sinä päivänä te anotte minun nimessäni; 
enkä minä sano teille, että minä olen rukoileva Isää teidän 
edestänne; sillä Isä itse rakastaa teitä, Sen tähden että te 
olette minua rakastaneet ja uskoneet minun lähteneen Ju-
malan tyköä. Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; 
jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö.” 

Hänen opetuslapsensa sanoivat: ”Katso, nyt sinä puhut avo-
naisesti etkä käytä mitään kuvausta. Nyt me tiedämme, että 
sinä tiedät kaikki, etkä tarvitse, että kukaan sinulta kysyy; 
Sen tähden me uskomme sinun Jumalan tyköä lähteneen.” 
Jeesus vastasi heille: ”Nyt te uskotte. Katso, tulee hetki ja 
on jo tullut, jona teidät hajotetaan kukin tahollensa ja te jä-
tätte minut yksin; en minä kuitenkaan yksin ole, sillä Isä on 
minun kanssani. Tämän minä olen teille puhunut, että teillä 
olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta 
olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman” 
(16:23–33). 

Opetuslasten on yhdistyttävä Kristuksen mieleen ja voimiin voidak-
seen pyytää jotakin Isän nimissä. Tätä varten heidän on pidettävä hä-
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nen käskynsä. Tähän saakka he eivät ole voineet pyytää mitään hänen 
nimissään, mutta heidän on opittava siihen voidakseen ottaa ylhääl-
tä vastaan kaiken täyttymykseensä tarvittavan. Jotakin opetuksia on 
vielä jätetty suorittamatta, koska he eivät olleet valmiita niitä ymmär-
tämään. Näihin on viitattu osaksi verhotuin käsittein. 

Luvussa 5 Jeesus meni puhumaan ihmisjoukoille vertauksin, niin ett-
eivät he kuulisi aitoja totuuksia ja käyttäisi kuulemaansa väärin itsek-
käisiin tarkoituksiin, vahingoittaen itseään tai muita. Opetuslapsille 
oli opetuttu asteittain yhä syvempiä ja korkeampia totuuksia. Nyt he 
ovat aikaisempaa valmiimpia kuulemaan ja ymmärtämään verho-
amattoman totuuden. Kyseessä ei ole ainoastaan tietynlaisen kielen 
käyttäminen, vaan myös asiaan sisältyvän energian laatu ja voimak-
kuus. Opetus ei koostu pelkistä lausutuista sanoista, vaan myös ai-
neellisesta liekistä, joka siirtyy lähettäjältä vastaanottajalle.

Opetus on kaste. Se olisi hulluutta, mikäli kastettava ei sitä ennen ole 
hankkinut Kristuksen tulikastetta varten suojaavaa olemusta ja so-
veltuvaa sisäistä ymmärryskykyä. Tällaiset edellytykset täytyy ottaa 
huomioon sekä totuuden varjelemisen vuoksi että myös opetuslasten 
suojaamiseksi. Hentoa kasvia pitää suojella kovilta tuulilta niin kau-
an, että se kasvaa lujaksi ja voi kestää ulkoiset elementit. Nyt kuiten-
kin huolehtija oli poistumassa, joten nuorista puista ei enää pidetty 
huolta. Ne ovat kuitenkin kasvamassa voimakkaammiksi ja kestävät 
pian henkiset tuulenpuuskat.

Nyt he kuitenkin yhtäkkiä, sisäisen väläyksen tapaan, ikään kuin Zen-
buddhistien satori-harjoitusten avaamina, kuulevat häntä ja ymmär-
tävät häntä ensimmäistä kertaa selvästi ja välittömästi. Kristuksen 
opetukset itsessään eivät ole muuttuneet, mutta nyt he ymmärtävät 
hänen sanojensa lisäksi myös hänen mieltään. Tässä korkeamman 
mielen suhteessa korkeampaan mieleen, buddhin suhteessa budd-
hiin, sisäisen näkemyksen sisäiseen näkemykseen, ei enää tarvita mi-
tään sanoja tai kyselyitä. 

Opetuslapset ymmärtävät Kristusta ja hän heitä, sillä he molemmat 
ovat yhdistyneet jumalalliseen mieleen. Kristuksen ei siten enää ole 
tarve puhua Isälle heidän puolestaan. He voivat puhua Jumalalle ja 
kuulla Häntä suoraan sanattomalla tavalla, koska he ovat asettuneet 
Jumalan katseen ja rakkauden alaisuuteen. He eivät kuitenkaan oli-
si voineet tulla suoraan Isän luo, sillä siihen Tämä on liian korkea. 
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Kristus on tie Isän luo, eikä kukaan tule Isän luo muuten kuin hänen 
kauttaan. Kristus muodostaa sillan maailman rannalta Isän rannal-
le. He, jotka yhdistävät itsensä Kristuksen olemukseen, tulevat osaksi 
tätä rantoja yhdistävää siltaa.

Juuri kun opetuslapset ovat päässeet Kristuksen mielen ja hengen yh-
teyteen, tulee aika päättää heidän ja Kristuksen yhteys maallisella ta-
solla. Hän menee omaan kotiinsa, ja heidän pitää myös mennä omiin 
koteihinsa suorittamaan omat velvoitteensa. Heidän rauhansa raken-
tuu hänen varaansa, mutta heidän pitää mennä koettelemaan omaa 
ymmärrystään ja voimiaan maallisella areenalla. Heitä ei valmistettu 
maailmasta poistumista varten, vaan maailman hyväksi. He joutu-
vat kuitenkin hukkaan, mikäli he eivät pysy vapaina inhimillisyyteen 
liittyvistä maallisista voimista, kuten peloista ja kunnianhimosta. Sil-
loinkin he toki kärsisivät jokaisen naisesta syntyneen tavoin, mutta 
tällainen kärsimys olisi turhaa. Mikäli he kuitenkin pysyisivät Kris-
tuksessa maallistenkin toimiensa aikana, niin heitä voitaisiin auttaa 
oikeaan järjestykseen. Silloin heidän kärsimyksensä muuttuisivat 
Kristuksen rauhaksi.

Rauhaa ei voi saada ilman toimintaa. Rauha vaatii taistelua maailmaa 
vastaan, sen voittamista, jota tässä kutsutaan paholaiseksi, maailman 
ja pimeyden ruhtinaaksi. Jeesus joutui taistelemaan juuri häntä ja 
hänen voimiaan vastaan, jotka koostuivat peloista ja houkutuksista. 
Paholainen on myös se, jonka Buddha voitti ja jota Bhagavad Gitas-
sa kutsutaan ”viholliseksi” ja kohteeksi, jonka jokaisen Krishnan luo 
pyrkivän tuli voittaa.

Ole kuitenkin rohkea, sillä Kristus on näyttänyt esimerkkiä maailman 
voittamisesta ja auttaa kaikki vakavia pyrkijöitä. 

”Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni 
ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hä-
nen kanssaan, ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä annan 
istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja 
istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa” (Ilm. 3:20–21).
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ISÄN TYÖ
 

”Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja 
sanoi: ”Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi, että Poikasi 
kirkastaisi sinut; koska sinä olet antanut hänen valtaansa 
kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, 
jotka sinä olet hänelle antanut. Mutta tämä on iankaikkinen 
elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, 
ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. 
Minä olen kirkastanut sinut maan päällä: minä olen täyttä-
nyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ja nyt, 
Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka mi-
nulla oli sinun tykönäsi, ennen kuin maailma olikaan. Minä 
olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit 
minulle maailmasta. He olivat sinun, ja sinä annoit heidät 
minulle, ja he ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin. Nyt he 
tietävät, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on sinulta. 
Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut 
heille; ja he ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät totisesti mi-
nun lähteneen sinun tyköäsi ja uskovat, että sinä olet minut 
lähettänyt. 

Minä rukoilen heidän edestänsä; en minä maailman edestä 
rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, 
koska he ovat sinun – ja kaikki minun omani ovat sinun, ja 
sinun omasi ovat minun – ja minä olen kirkastettu heissä. 
Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, 
ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessä-
si, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin 
kuin mekin. Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä 
heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja 
suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään 
muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen. 
Mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja puhun tätä maailmas-
sa, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään” 
(17:1–13).
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Tämä luku sisältää niin sanotun ylimmäisen papin rukouksen, vihki-
mysrukouksen, jonka Jeesus Kristus antoi maallisen elämänsä lop-
pua edeltävänä iltana. Se on osaksi osoitettu hänet lähettäneelle Isäl-
le, osaksi anomus lähimpien opetuslasten ja kaikkien niiden puolesta, 
jotka voisivat ymmärtää lihallisen maailman todellisen luonnon. Kai-
kesta omituisuudesta huolimatta Kristus jättää maailman täysin pois 
rukouksestaan ja keskittyy ainoastaan niihin henkisen valon etsijöi-
hin, joita Jumala on jo kutsunut. Sellaiset ovat kotoisin maailmasta, 
mutta eivät ole siitä riippuvaisia, vaan irtautuneita siihen liittyvästä 
kunnianhimosta, itsekeskeisyydestä ja pelosta. He etsivät todellis-
ta kotiaan aivan eri tasolta. Vaikka maailman vetovoima vielä pitää 
heidät alhaalla, he haluavat kohota Kristuksen kera, joka ei enää ole 
maailman otteessa.

Sanotaan, että Pojan ja Isän tuntemukseen pääsyssä löytyy ikuisen 
elämän tarkoitus. Tämä tuntemus ei tietenkään nojaa mihinkään 
mentaaliseen (ajatukselliseen) toteamukseen eikä tunteenomaiseen 
uskoon. Evankeliumin alusta loppuun saakka löytyy huomioita siitä, 
että sekä ihmisjoukoilla että edistyneillä opetuslapsilla oli suunnat-
tomia vaikeuksia tunnistaa ja ymmärtää Jeesus Kristuksen todellista 
luontoa ja rakentaa uskoaan sen varaan.

Tietoisuus Pojasta ja hänen nimeensä uskominen tarkoittavat evan-
keliumissa osallisuutta Kristuksen olemukseen. Tämä tulee konkreet-
tisesti (herkkien ihmisten mielestä jopa julmasti) ilmi kutsussa ”syö-
dä hänen lihaansa ja juoda hänen vertaan” – jotta opetuslapsi tulisi 
yhdeksi olemukseksi hänen kanssaan: 

”Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen 
Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itses-
sänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on 
iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päi-
vänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni 
on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, 
se pysyy minussa, ja minä hänessä. Niin kuin Isä, joka elää, 
on minut lähettänyt, ja minä elän Isän kautta, niin myös se, 
joka minua syö, elää minun kauttani” (Joh. 6:53–57).

Opetuslasten ei voida sanoa todella tuntevan Poikaa ja uskovan hä-
nen nimeensä ennen kuin Sana on tullut heissä lihaksi ja vakiintunut 
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heidän sisäisyyteensä. Ilman uudelleen syntymistä Hengestä kokelail-
la ei ole Sanan lihallistamiseen tarvittavaa oikeanlaatuista ruumista, 
ei liioin ymmärtämiseen tarvittavaa mieltä tai oikeaa sydäntä hänen 
rakastamiseensa koettelemusten keskellä. Jonkin asian todellinen 
tunteminen ja näkeminen tapahtuvat asian sisäpuolelta tulemalla sen 
kanssa yhdeksi. Filippuksen evankeliumi kirjoittaa:

”Kukaan ei voi nähdä todellisia asioita, ellei hän tule niiden 
kaltaiseksi. Maallisen ihmisen osa ei ole samanlainen. Hän 
näkee auringon, vaikka ei ole aurinko. Hän näkee taivaan, 
maan ja kaiken muun, vaikka ei olekaan mikään niistä. 
Tämä pitää kyllä paikkansa, mutta nähdäkseni jotain tuosta 
paikasta sinusta tuli yksi niistä, jotka siellä ovat. Nähdäkse-
si Hengen sinusta tuli Henki. Nähdessäsi Kristuksen sinus-
ta tuli Kristus, ja kun näet Isän, sinusta tulee Isä. Siksi sinä 
täällä näet kaiken, mutta et näe omaa itseäsi ja muutut siksi, 
minkä näet” (Fil. ev. 44).

Jeesus Kristus lausui aikaisemmin, että hänen todellista ravintoaan 
on Isän antaman työn suorittaminen, ja hänen ilonsa on tämän työn 
loppuun saattaminen. Hän oli tullut juuri tätä tarkoitusta varten, se 
oli hänen täydellinen raison d’être (syy olemassaoloon). Hänen kun-
niansa on siinä, että hän päättää työnsä antaen kunnian Jumalalle. 
Tämä ei tarkoita hänen persoonallisen, historiallisen eli jonkin yksi-
löllisen ja paikallisen olemuksen ylistämistä. 

Hänet on nyt vapautettu kaikesta paikallisuudesta ja ajallisuudesta 
niin, että hän voi palata Isänsä puoleen saamaan sen kunnian, joka 
on kuulunut hänelle alusta saakka ja ikuisesti. Tällaisen kunnian hal-
tija on peräisin kaiken alusta eikä voi kuolla, koska on luonnostaan 
ikuinen.

Jumala kuitenkin rakastaa maailmaa, Ikuinen rakastaa ajallista, ja tä-
män takia Jumala ruumistuu silloin tällöin sopivaan erilliseen muo-
toon ja sen rajoituksiin. Kun tämä muoto häviää, niin Jumala vapau-
tuu rajoituksista ja palaa Itsenään Itseensä, Omaan alkuperäiseen 
kunniaansa.

Mikä sitten on Kristuksen Isältään saaman työn loppuun suorittamis-
ta? Se, että hän tekee Jumalan nimen tunnetuksi maailmassa kaikil-
le niille, jotka Jumala on hänelle antanut. Aikaisemmin jo todettiin, 



216

että evankeliumin käyttämä kreikan sana ”nimi” (onome) ei ole aino-
astaan jonkun yksilön abstrakti määre, vaan edustaa myös kyseisen 
henkilön olemusta ja voimaa. 

Kristus suojeli ja piti opetuslapsensa turvassa Jumalan nimeen. Isä 
antoi Kristukselle Jumalan todellisen nimen, koska Hän rakasti hän-
tä. Opetuslapset eivät voi pysyä Kristuksessa tuntematta tätä salaista 
nimeä – tulematta yhdeksi sen kanssa. Kristuskaan ei voisi pysyä Ju-
malassa tuntematta Hänen oikeaa nimeään. Filippuksen evankeliumi 
kirjoittaa tästä:

”Yhtä nimeä ei maailmassa lausuta, sitä nimeä, jonka Isä antoi Pojal-
le. Isän nimi on kaiken yläpuolella. Pojasta ei tulisi isää, ellei hän olisi 
ottanut isänsä nimeä. Ne, joilla tämä nimi on, ajattelevat sitä (engl. 
tuntevat sen), mutta eivät puhu siitä. Ne, joilla sitä ei ole, eivät sitä 
ajattele” (Fil.ev. 12).

MINÄ OLEN (ego eimi) on Jumalan julistama Jumalan kaikkein mys-
tisin ja pyhin nimi (ks. luvut 6 ja 8). Kristus tuli paljastamaan tämän 
nimen ja sen sisältämän voiman. Jumalan nimi voidaan paljastaan 
ainoastaan niille, jotka Jumala on valinnut ja korottanut maailmasta 
Pojan työn avulla. Maailmasta korottaminen tarkoittaa ihmisen lihal-
lisen lapsen kohoamista Ihmisen Pojaksi. ”Kun olette ylentäneet Ih-
misen Pojan, silloin te ymmärrätte, että MINÄ OLEN” (Joh. 8:28).

He, jotka kykenevät lähestymään pelottavaa Jumalan nimeä, joka hä-
vittää kaiken, mikä ei ole lähtöisin hengestä, ovat arvollisia sen vas-
taanottamiseen pitämällä ja yhdistymällä Jumalan Sanaan, joka on 
Kristus itse. He ovat silloin ”syöneet Kristuksen ruumista ja juoneet 
hänen vertaan.” He ovat melkein ruumistaneet Sanan ja lähes valmii-
ta tuntemaan Jumalan oikean nimen.

TOTUUTEEN PYHITTYMINEN

”Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa 
heitä, koska he eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään 
maailmasta ole. En minä rukoile, että ottaisit heidät pois 
maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. He ei-
vät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. 
Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus. Niin kuin 
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sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lä-
hettänyt heidät maailmaan; ja minä pyhitän itseni heidän 
tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa. 

Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös 
niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, 
että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa 
ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maail-
ma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. 

Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen an-
tanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä 
– minä heissä, ja sinä minussa – että he olisivat täydellisesti 
yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lä-
hettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakas-
tanut. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, 
jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että 
he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle an-
tanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman pe-
rustamista. Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, 
mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, 
että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun 
nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, 
jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin 
heissä” (17:14–26). 

Sanan lihallistaminen johtaa automaattisesti vihamielisyyteen maail-
man taholta, sillä Sana ja maailma ovat periaatteellisesti ja tavoittei-
den suhteen samalla tavoin toistensa vastakohtia kuin Henki ja liha. 
Ne ovat kuin magneetin eri puolet: mitä enemmän kuulumme toi-
seen, sitä kauempana olemme toisesta. Maailma on kuitenkin myös 
sen ”lihan” toimintakenttä, jota Henki tarvitsee ruumistuakseen ja 
voidakseen vaikuttaa. 

Maailman pimeydestä vapautuminen ja Hengen valoon pääsy ei tar-
koita maailmasta poistumista (ks. luku 15). Evankeliumin nojalla 
näyttää siltä, ettei Jeesus Kristus ole todella vakuuttunut siitä, että 
maailma itsessään voisi henkistyä tai että ihmisjoukot kokonaisuute-
na tulisivat tuntemaan totuuden ja ottamaan vastaan valon. 

Jumala on lähettänyt hänet hyvin valitun oppilasjoukon vuoksi, joi-
den hyväksi hän elää ja on nyt valmis kuolemaan. Hän on sitä tar-



218

koitusta varten lähetetty Jumalan apostoli, että hänen valitsemansa 
opetuslapset voitaisiin pyhittää eli saattaa pyhiksi – täysiksi ja eheiksi 
totuudessa.

Hän vuorostaan lähettää apostolinsa vain niiden harvojen takia, joilla 
on mahdollisuudet ja kaipaus ikuiseen elämään ja tahto maksaa siitä 
omalla elämällään. Tämä ei todellakaan ole sellaista elitismiä, joka 
nojaa sukuun, talouteen, yhteiskunnalliseen asemaan tai mihinkään 
muihin maallisiin, sosiaalisiin, rodullisiin tai uskontokuntiin liitty-
viin asioihin. Kristuksen elitismi on tekemisissä vain ja ainoastaan 
sen kanssa, miten lähellä on tultu häntä ja sitä valtakuntaa, joka ei 
ole tästä maailmasta. Se on myös sen tulen läheisyyttä, joka polttaa 
kaiken egosta peräisin olevan. He, jotka ovat halukkaita ja kykeneviä 
salliakseen itsessään hengen tulen poltteen, voidaan valita ja vetää 
kaikkialta maailmasta ja kaikista kansoista hänen lähelleen. Kristus 
sanoi:

”Hän, joka on lähellä minua, on lähellä tulta. Joka on kaukana minus-
ta, on kaukana valtakunnasta” (Tuom. ev. 82).

Jeesus Kristus ei edes rukoile niiden puolesta, joita Jumala ei ole kut-
sunut tai jotka eivät etsi Jumalan valtakuntaa. Tätä ei tulisi tulkita 
myötätunnon puutteeksi – täytyy muistaa, että Kristuksen kaste on 
luonteeltaan tulta ja hänen tiensä johtaa ristille (ks. luvut 12 ja 15). 
Hänen kutsuunsa voivat vastata ainoastaan he, jotka ovat valmiita 
maksamaan ikuiseen elämään pääsyn edellyttämän hinnan, joksi risti 
on nostettu vartiomaan äärettömään avautuvaa ahdasta porttia. Kai-
kille muille asia on luonteeltaan pelkkää mielikuvitusta.

Vain harvat polulla olevistakaan kykenevät uhraamaan maalliset it-
sensä ja lunastamaan sillä tavoin palkintonsa: ”Minä valitsen teidät, 
yhden tuhannesta ja kaksi kymmenestä tuhannesta, ja valitut tulevat 
olemaan yhtä. Satoa on paljon, mutta korjaajia vähän. Pyydä Herraa 
lähettämään lisää palvelijoita korjaamaan satoa. Monet ovat ovella, 
mutta vain yksi voi päästä morsiuskammioon” (Tuom. ev. 23, 73, 
75).

Jeesus Kristus on armollinen siinä, ettei hän pyri houkuttelemaan 
hänelle kuulumattomia ruusuisin lupauksin taivallisista asuinsijois-
ta. Näin voivat sellaiset matkaan kykenemättömät, joita Jumala ei ole 
kutsunut, välttyä koetuksilta.
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Hänen ja hänen apostoliensa vihkimykset tapahtuvat uhrauksen 
kautta. Hänen ruumistuksensa oli uhri, samoin kuin hänen ristiin-
naulitsemisensa. Hän oli alusta saakka Jumalan Karitsa erityisten 
kyseisen ajan ja paikan opetuslasten vuoksi. Hänen tehtävänään oli 
vihkiä nämä omalla verellään ja saattaa heidät täydellisiksi, niin että 
he kykenisivät uhraamaan elämänsä Jumalan takia. 

Rig vedan (I, 164, 35) mukaan ”uhri (yajña) on universumin napa.” 
Yajña on ydinlanka, joka yhdistää ihmisten sielut jumalien sieluun, 
sillä ”kaikkialla oleva Brahman on ikuisesti yhdistynyt yajñaan” (Bh. 
G. 3:15). Yajña ylläpitää luomakuntaa, ja Kristus suorittaa yajñaa kos-
mologisissa mittasuhteissa. Hän uhraa itsensä pelastaakseen maail-
man valmistamalla opetuslapset käymään läpi tietoisen uhrautumi-
sen. 

Muiden eri paikoissa ja eri aikoina elävien osalla Sana ruumistuu yhä 
uudelleen tehdäkseen heistäkin Jumalan Karitsoita. Tämä vihkimys-
ten ketju on välttämätön, että kosmoksessa pysyisi oikea järjestys 
kunkin Jumalan Karitsan lisätessä oman uhrinsa Jumalan Lampaalle, 
joka on ”teurastettu maailman perustamisesta saakka” (Ilm. 13:8).

MINÄ OLEN -KÄSITTEEN YLIVERTAINEN VOIMA

”Kun Jeesus oli tämän puhunut, lähti hän pois opetuslasten-
sa kanssa Kedronin puron tuolle puolelle; siellä oli puutar-
ha, johon hän meni opetuslapsinensa. Mutta myös Juudas, 
joka hänet kavalsi, tiesi sen paikan, koska Jeesus ja hänen 
opetuslapsensa usein olivat kokoontuneet sinne. Niin Juu-
das otti sotilasjoukon sekä ylipappien ja fariseusten palveli-
joita ja tuli sinne soihdut ja lamput ja aseet mukanaan.

Silloin Jeesus, joka tiesi kaiken, mikä oli häntä kohtaava, 
astui esiin ja sanoi heille: ”Ketä te etsitte?” He vastasivat hä-
nelle: ”Jeesusta, Nasaretilaista.” Jeesus sanoi heille: ”Minä 
se olen.” (myöhempi lisäys: Ja Juudas, joka hänet kavalsi, 
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seisoi myös heidän kanssaan). Kun hän siis sanoi heille: 
”Minä se olen”, peräytyivät he ja kaatuivat maahan. Niin hän 
taas kysyi heiltä: ”Ketä te etsitte?” He sanoivat: ”Jeesusta, 
Nasaretilaista.” Jeesus vastasi: ”Minähän sanoin teille, että 
minä se olen. Jos te siis minua etsitte, niin antakaa näiden 
mennä”; että se sana kävisi toteen, jonka hän oli sanonut: 
”En minä ole kadottanut ketään niistä, jotka sinä olet minul-
le antanut.” 

Niin Simon Pietari, jolla oli miekka, veti sen ja iski ylimmäi-
sen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois oikean korvan; 
ja palvelijan nimi oli Malkus. Niin Jeesus sanoi Pietarille: 
”Pistä miekkasi tuppeen. Enkö minä joisi sitä maljaa, jon-
ka Isä on minulle antanut?” Niin sotilasjoukko ja päällikkö 
ja juutalaisten palvelijat ottivat Jeesuksen kiinni ja sitoivat 
hänet (18:1–12).

Kedron tarkoittaa mahdollisesti ”pimeää.” Symbolisesti se viittaisi 
siihen, että Jeesuksen itsensä täytyy kulkea pimeän laakson kautta 
ennen kuin hän voi tulla Isänsä läsnä olevaan valoon.

Saatanallakin on oma sijansa Jumalan kaiken kattavassa olemukses-
sa. Se on Jumalan uskollinen palvelija, joka vartioi taivaan porttia ja 
tutkii sielujen kelpoisuuden ennen sisään päästämistä. Sisään pyrki-
vän on taisteltava saatanan kanssa. 

Juudas oli Jeesuksen toimesta ja siunauksien kera lähetetty koetuk-
siinsa saatanan kanssa. Se oli Juudaksen viimeinen koe ennen kuin 
Isä voisi synnyttää hänet, ja hän voisi päästä ikuiseen elämään (ks. lu-
vut 6 ja 13). Tavanomaisen, virallisen kristillisen perinteen näkemys 
on, että Kristuksen tärkein oppilas epäonnistui tehtävässään. Saatana 
voitti hänet ja pakotti pettämään mestarinsa ja ystävänsä, Jumalan 
Pojan. Huolimatta siitä, että Juudaksen toimintaan on esitetty joh-
donmukaisia ja ymmärrettäviä motiiveja, voimme ainakin kuvitella, 
että saatana käytti tässä äärimmäisiä aseitaan, omaa olemustaan, 
joka koostuu unohduksesta ja ylpeydestä. Saatana itse oli ylpeyksis-
sään unohtanut todellisen jumalallisen tilansa ja halusi olla ”kaikkein 
Korkeimman kaltainen.” Juuri tästä syystä tämä ensimmäinen enkeli 
karkotettiin taivaasta, ja hänestä tuli kaikkien Jumalaa vastustavien 
voimien ilmentymä. 
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On mahdollista, että itsekeskeisyydessään myös Juudas unohti oman 
vastaavan taistelun yhteydessä oikean tilansa. Hän saattoi uskoa 
olevansa yhtä suuri kuin Kristus ja halusi nyt anastaa tämän paikan 
suurena opettajana – mistä syystä hän suostui auttamaan Jeesuksen 
surmaamiseen tähtäävässä juonessa.

Asiaa täytyy kuitenkin tarkastella syvemmältä kannalta, sillä Juudas 
itse oli yksi valituista ja valmistelluista, jonka Jeesus Kristus käski 
suorittamaan tulevan tekonsa. Toisaalta on vaikeata kuvitella, että 
Kristus olisi tietoisesti sallinut tärkeimmän opetuslapsensa tulla joh-
detuksi harhaan ja sielun kadotukseen – olihan meille kerrottu (Joh. 
18:9), ettei Kristus kadottanut yhtäkään niistä, jotka Jumala oli hä-
nelle antanut. 

Suuri osa tunteenomaisista käsityksistä siitä, että Juudas kavalsi 
Jeesuksen viranomaisten käsiin, on sen oletuksen varassa, että ris-
tiinnaulitseminen ei ollut tarpeellinen eikä tapahtunut Jumalan tai 
Kristuksen tahdosta. Asia ei kuitenkaan näytä olleen näin. Kaikista 
evankeliumeista saa käsityksen, että Kristus oli aina tilanteiden tasal-
la ja salli tietoisesti draaman kulkea korkeampien tarkoitusten mu-
kaan kuin ihmisjoukkojen tai satunnaisten tapahtumien myötävaiku-
tuksesta.

Tavanomaisessa mielessä Jeesus on uhri, mutta hän on epäilemättä 
myös johtaja ja aloittaja koko tapahtumasarjalle, jossa hänen täytyy 
olla jo alusta alkaen määrätty uhrikaritsaksi, ”maailman perustami-
sesta saakka teurastetuksi lampaaksi” (Ilm. 13:8). 

Hänen pitää juoda kärsimysten malja ja uhrata itsensä maailman 
vuoksi Isänsä tahdon mukaan. Evankeliumit eivät sisällä epäilystä 
siihen suuntaan, ettei Jeesus ollut täysin tietoinen hänelle varatusta 
kohtalosta. Hän ymmärtää uhrin välttämättömyyden ja alistaa sitten 
itsensä Jumalan tahtoon huolimatta luonnollisesta, lihallisesta toi-
veesta tulla säästetyksi tältä koettelemukselta. 

Hän näyttää lisäksi ymmärtäneen ristiinnaulitsemisensa korkeam-
man tietoisuuden tilaan johtavana riittinä, vihkimyksenä ja maksuna, 
joka yksin voisi johtaa hänet Isän ykseyteen. Markuksen evankeliumin 
tekstissä kaksi oppilasta olivat pyytäneet saada istua Jeesuksen kum-
mallakin puolella kunniassa, jolloin tämä vastaa: ”Te ette tiedä, mitä 
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anotte. Voitteko juoda sen maljan, jonka minä juon, tahi tulla kaste-
tuiksi sillä kasteella, jolla minut kastetaan (Mark. 10:35–38)?” 

Fyysisen kehon tuhoaminen aiheuttaa tietenkin tuskaa, mutta samal-
la ilmenee uuden syntymän ja Jumalan läheisyyden iloa. ”Jos te mi-
nua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, 
sillä Isä on minua suurempi” (Joh. 14:28).

Jeesuksen poistuminen näyttää lisäksi vaadittu tapahtuvaksi opetus-
lasten vuoksi, kun taas uhrilampaaksi alistuminen ja välttämätön fyy-
sinen kuolema tapahtui maailman takia. Hän kertoi heille: 

”Teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, 
ei Puolustaja  (engl. opas, kreikan parakleetti) tule teidän tykönne; 
mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. –– Minulla on 
vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Mutta 
kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuu-
teen” (Joh. 16:7–13).

Kun otetaan huomioon uhrin valtava sisäinen, ulkoinen ja kosminen 
välttämättömyys sekä Jeesuksen itsensä että hänen opetuslastensa ja 
maailman suhteen – ja samalla hänen selkeä ennakoiva näkemyksen-
sä ja pyrkimyksensä – niin ristiinnaulitsemisen tapahtumaa ei voida 
pitää tavallisessa mielessä pelkkänä seurauksena Juudaksen kaval-
luksesta. Jeesus piti luovuttaa maailmalle, että hän voisi sen ylittää ja 
kohota kehityksen uudelle tasolle niiden vuoksi, jotka olivat yhdiste-
tyt häneen.

Juudas näytteli Jeesuksen luovuttamiseen tarvittavaa roolia, joka on 
täydessä sopusoinnussa Jeesus Kristuksen tavoitteiden, toiveiden 
ja vaatimusten kanssa. Juudaksen teko oli epäitsekäs ja mestarinsa 
tahdon mukainen, vaikka hän itse saattoi kokea häpeää ja panette-
lua niiden taholta, jotka tuomitsevat vain ulkoisten seikkojen ja lihan 
mukaan.

Kaksi erilaista kreikan nasaretilaista tarkoittavaa sanaa (engl. Na-
zorean, Nazarere) on lähes kristillisyyden alusta saakka tulkittu tar-
koittavan samaa asiaa. Tähän liittyy myös Filippuksen evankeliumin 
mystinen kohta: 

”Meitä ennen olleet apostolit nimesivät hänet näin: ’Jeesus Nasareti-
lainen, Messias’, eli ’Jeesus Nasaretilainen, Kristus.’ Viimeinen nimi 
on ’Kristus’, ensimmäinen ’Jeesus.’ Niiden välissä on ’Nasaretilainen.’ 
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Sanalla ’Messias’ on kaksi merkitystä, ’voideltu (engl. Kristus)’ ja ’mi-
tattu.’ Hepreankielessä ’Jeesus’ tarkoittaa ’lunastusta.’ ’Nazara’ on 
’totuus.’ ’Nasaretilainen’ tarkoittaa siis ’totuutta.’ ’Kristus’ on mitattu. 
’Nasaretilainen’ ja ’Jeesus’ ovat mitattuja” (Fil. ev. 47).

Maallista valtaa ylläpitävät poliittiset ja kirkolliset voimat ovat tulleet 
pidättämään Jeesus Kristusta. Meille kerrotaan, että kun Kristus sil-
loin lausui MINÄ OLEN, niin pidättämään tulleet 200–600 miestä 
pysähtyivät ja kaatuivat maahan. Tässä tulee ilmi jumalallisen MINÄ 
OLEN -nimen suunnaton voima (ks. luvut 4 ja 6). MINÄ OLEN ei 
viittaa tavanomaisen ego eimin käännöksen tulkinnan tapaan johon-
kin erityiseen persoonaan, Jeesus Kristukseen. Kääntäjä on lisännyt 
tähän predikaatin, jolloin alkuperäinen merkitys on vääristynyt ta-
vanomaisen ymmärryksen vaatimaan muotoon. Tässä on kyseessä 
kuitenkin jokin täysin tavalliselta näkökannalta poikkeava ja käsittä-
mätön tilanne: Isän ja Pojan ykseyden osoitus, joka on mahdollista, 
koska Jeesus on yhdistynyt Jumalan mystiseen ja pyhään nimeen. 
Tämän ego eimi -nimen voima lyö maahan jopa heidät, jotka eivät 
hyväksy Jeesuksen Kristuksen opetuksia ja suhtautuvat häneen viha-
mielisesti. Sanotaan, että kun Mooses käytti Jumalan salattua nimeä 
ollessaan faaraon edessä, niin tämä vetäytyi ja kaatui puhumattoma-
na maahan.

PIETARIN KOETTELEMUS

Ja veivät ensin Hannaan luo, sillä hän oli Kaifaan appi, ja 
Kaifas oli sinä vuonna ylimmäisenä pappina. Ja Kaifas oli 
se, joka neuvottelussa oli juutalaisille sanonut: ”On hyödyl-
listä, että yksi ihminen kuolee kansan edestä.” 

Ja Jeesusta seurasi Simon Pietari ja eräs toinen opetuslap-
si. Tämä opetuslapsi oli ylimmäisen papin tuttava ja meni 
Jeesuksen kanssa sisälle ylimmäisen papin kartanoon. Mut-
ta Pietari seisoi portilla ulkona. Niin se toinen opetuslapsi, 
joka oli ylimmäisen papin tuttava, meni ulos ja puhutteli 
portinvartijatarta ja toi Pietarin sisälle. Niin palvelijatar, 
joka vartioi porttia, sanoi Pietarille: ”Etkö sinäkin ole tuon 
miehen opetuslapsia?” Hän sanoi: ”En ole.” Mutta palvelijat 
ja käskyläiset olivat tehneet hiilivalkean, koska oli kylmä, ja 
seisoivat ja lämmittelivät. 
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Ja myös Pietari seisoi heidän kanssaan lämmittelemässä. 
Niin ylimmäinen pappi kysyi Jeesukselta hänen opetuslap-
sistaan ja opistaan. Jeesus vastasi hänelle: ”Minä olen jul-
kisesti puhunut maailmalle; minä olen aina opettanut syna-
googissa ja pyhäkössä, joihin kaikki juutalaiset kokoontuvat, 
enkä ole salassa puhunut mitään. Miksi minulta kysyt? Kysy 
niiltä, jotka ovat kuulleet, mitä minä olen heille puhunut; 
katso, he tietävät, mitä minä olen sanonut.” Mutta kun Jee-
sus oli tämän sanonut, antoi eräs palvelija, joka seisoi vie-
ressä, hänelle korvapuustin sanoen: ”Niinkö sinä vastaat 
ylimmäiselle papille?” Jeesus vastasi hänelle: ”Jos minä pa-
hasti puhuin, niin näytä toteen, että se on pahaa; mutta jos 
minä puhuin oikein, miksi minua lyöt?” Niin Hannas lähetti 
hänet sidottuna ylimmäisen papin Kaifaan luo. 

Mutta Simon Pietari seisoi lämmittelemässä. Niin he sanoi-
vat hänelle: ”Etkö sinäkin ole hänen opetuslapsiaan?” Hän 
kielsi ja sanoi: ”En ole.” Silloin eräs ylimmäisen papin pal-
velijoista, sen sukulainen, jolta Pietari oli sivaltanut korvan 
pois, sanoi: ”Enkö minä nähnyt sinua puutarhassa hänen 
kanssaan?” Niin Pietari taas kielsi, ja samassa lauloi kukko 
(18:13–27). 

Jeesus opetti avoimesti aina siihen saakka, kun hän vetäytyi ihmis-
joukoista puhumaan ainoastaan valituille opetuslapsilleen.  Kaikille 
kuulijoille avoin opetus ei tarkoita sitä, etteikö yleisön ymmärrysky-
vyssä olisi ollut eroavuuksia. He saattoivat kyllä kuulla samat sanat, 
mutta he ymmärsivät ne eri tavoin. Monissa tilanteissa Jeesus puhui 
avoimissakin tilaisuuksissa käyttäen vertauksia, että valmistautumat-
tomat eivät ymmärtäisi häntä ja käyttäisi hienoja totuuksia itsekkäi-
siin tarkoituksiin (ks. luvut 5 ja 12). Toisaalta hän oli sanonut, ettei 
ollut edes lähimmille opetuslapsilleen aikaisemmin kertonut monista 
asioista eikä voinut vielä kuolemaa edeltävänä iltanakaan kertoa, kos-
ka nämä eivät voineet sellaisia kestää.

Totuuden Hengen sisäinen läsnäolo on välttämätöntä, että opetus-
lapset voisivat ymmärtää Kristuksen ja hänen opetustensa todellisen 
merkityksen (Joh. 16:12–13). Hänen sanoissaan ei ehkä ole mitään 
salaista ja salaperäisesti ilmoitettua, mutta hänen opetuksensa kos-
kettelee mitä mystisimpiä ja hienoimpia todellisuuksia, joiden ym-
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märtäminen vaatii horjumatonta mielen, sydämen ja ruumiin keskit-
tämistä.

Kaikkein eniten tarvitaan Jumalan suorittamaa valintaa. Kristus ja 
hänen opetuksensa ovat tästä syystä luonnollisesti verhottu niiltä, 
jotka ovat pelkästään lihallisia. Mitä enemmän joku meistä tuntee 
olevansa kotonaan tässä maailmassa, sitä vähemmän hän ymmärtää 
Sanan ruumistumaa tai hänen sanomaansa.

Ennemmin tai myöhemmin jokaisen opetuslapsen on kuljettava ko-
ettelemustensa kautta. Nyt on Pietarin vuoro. Hänen kieltämisensä 
ei ole pinnallisesti tarkastelle täysin ymmärrettävää – yhtään sen 
ihmeemmin kuin Juudaksen kavallus. Evankeliumissa ei ole viittei-
tä siitä, että viranomaiset olisivat aikoneet pidättää myös Jeesuksen 
opetuslapsia. Meille kerrotaan, että eräs viranomaisille tuttu opetus-
lapsi saattoi täysin vapaasti kulkea ympäristössä. 

Pietari oli osoittanut oman kärsimättömyytensä ja ykseyden puutteen-
sa (ks. luku 13) ja vaati suurempaa luottamusta kuin mihin hän itse 
kykeni. Jeesuksen pidätyksen yhteydessä Pietari ei ollut osoittanut 
pelkkää kiivasta luonnettaan leikkaamalla Malkuksen korvan, vaan 
myös luottamuksen puutetta mestariaan kohtaan olettamalla, että 
hänen oma tavallinen metallimiekkansa olisi parempi kuin Kristuk-
sen ”Hengen miekka, Jumalan sana” (Ef. 6:17). Pietari unohti, ettei 
kukaan Jumalan pyhimmän nimen voiman suojaama voinut vahin-
goittua maallisen voiman käytöstä. Hän olisi turvassa sen ajan, joka 
on hänen rakkailleen opetuksellisista syistä ja uhrin kannalta välttä-
mätöntä. Pietari ei täysin ymmärtänyt tai uskonut Kristukseen. Tämä 
luottamuksen puute ja unohdus edustivat Pietarin todellista sisäistä 
kieltämistä, hänen sanansa palvelustytölle ja vartijalle olivat sitä vas-
toin suhteellisen merkityksettömiä.

Kristuksen lausuman majesteettisen MINÄ OLEN -ilmauksen yhte-
ydessä on täysin paikallaan, että Pietari lausuu ”minä en ole” (ouk 
eimi). Se on inhimillinen vastakohta Kristuksen lausumalle jumalalli-
selle ilmaukselle. Voisimme ainakin olettaa, että Pietari ei Pyhän Igna-
tiuksen (ks. luku 15) tapaan pitänyt itseään todellisena opetuslapsena 
ennen kuin tuli hänen hetkensä kärsiä marttyyrikuolema Kristuksen 
tähden. On totta, että kaikista Kristuksen kutsumista opetuslapsista 
ainoastaan Pietari näyttää olleen jo alusta saakka kauhuissaan hänen 
itsensä pienuuden ja Kristuksen suuruuden välisestä erosta (ks. luku 
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1). Hän toteaa: ”Mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syn-
tinen ihminen” (Luuk. 5:8).

Jeesus antoi Simonille uuden Pietari eli kalliomies -nimen juuri siitä 
syystä, että tämä oli hyvin tietoinen omasta mitättömyydestään. Onko 
hän nyt tässäkin tilanteessa tietoinen suunnattomasta kuilusta sen 
välillä, mitä hän on, ja millainen hänen tulisi olla kelvatakseen todel-
la henkisessä mielessä Kristuksen opetuslapseksi? Merkitseekö tämä 
kieltäminen tuon kuilun olemassaolon tunnustamista?

Joka tapauksessa Pietari lämmittelee itseään vartijoiden seurassa sil-
lä aikaa kun joku näistä läimäyttää Jeesusta korville. On varmaa, että 
saatana voitti Pietarin unohduksen avulla. Siitä ei kuitenkaan ole var-
muutta, käyttikö saatana toisena pääaseenaan Pietarin liiallista ylpe-
yttä, vai saman kolikon toista puolta, liiallista inhimillisyyttä.

SISÄISEN VALTAKUNNAN KUNINGAS

Niin he veivät Jeesuksen Kaifaan luota palatsiin; ja oli var-
hainen aamu. Ja itse he eivät menneet sisälle palatsiin, ett-
eivät saastuisi, vaan saattaisivat syödä pääsiäislammasta. 
Niin Pilatus meni ulos heidän luokseen ja sanoi: ”Mikä syy-
tös ja kanne teillä on tätä miestä vastaan?” He vastasivat ja 
sanoivat hänelle: ”Jos tämä ei olisi pahantekijä, emme olisi 
antaneet häntä sinun käsiisi.” Niin Pilatus sanoi heille: ”Ot-
takaa te hänet ja tuomitkaa hänet lakinne mukaan.” Juuta-
laiset sanoivat hänelle: ”Meidän ei ole lupa ketään tappaa”; 
(myöhempi lisäys: että Jeesuksen sana kävisi toteen, jonka 
hän oli sanonut, antaen tietää, minkälaisella kuolemalla 
hän oli kuoleva). 

Niin Pilatus meni taas sisälle palatsiin ja kutsui Jeesuksen ja 
sanoi hänelle: ”Oletko sinä juutalaisten kuningas?” Jeesus 
vastasi hänelle: ”Itsestäsikö sen sanot, vai ovatko muut sen 
sinulle minusta sanoneet?” Pilatus vastasi: ”Olenko minä 
juutalainen? Oma kansasi ja ylipapit ovat antaneet sinut mi-
nun käsiini. Mitä olet tehnyt?” Jeesus vastasi: ”Minun ku-
ninkuuteni ei ole tästä maailmasta; jos minun kuninkuuteni 
olisi tästä maailmasta, niin minun palvelijani olisivat tais-
telleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin; mutta 
nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä.” Niin Pilatus sanoi 



227

hänelle: ”Sinä siis kuitenkin olet kuningas?” Jeesus vastasi: 
”Sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas. Sitä varten minä 
olen syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä to-
distaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, 
kuulee minun ääneni.” Pilatus sanoi hänelle: ”Mikä on to-
tuus?” 

Ja sen sanottuaan hän taas meni ulos juutalaisten luo ja sa-
noi heille: ”Minä en löydä hänessä yhtäkään syytä. Mutta te 
olette tottuneet siihen, että minä päästän teille yhden vangin 
irti pääsiäisenä; tahdotteko siis, että päästän teille juutalais-
ten kuninkaan?” Niin he taas huusivat sanoen: ”Älä häntä, 
vaan Barabbas!” Mutta Barabbas oli ryöväri (18:28–40). 

Uskonnollisten johtajien todelliset syytökset Jeesus Kristusta vastaan 
ovat pyhäinhäväistys ja piittaamattomuus tavoista ja auktoriteeteista. 
Tämä tavallinen mies julisti olevansa yhtä Jumalan kanssa eikä näyt-
tänyt välittävän sapattia koskevista määräyksistä eikä sosiaalisesta ja 
kirkollisesta hierarkiasta. Hän oli kapinallinen Hengen ja totuuden 
puolesta eikä näissä asioissa tyytynyt ulkoisiin auktoriteetteihin, vaan 
vetosi alati sisäiseen kokemukseen, joka tapahtuu Ihmisen Pojan, 
MINÄ OLEN ja Jumalan Pojan kautta.

Hänessä ei ollut lainkaan egoismia, ja hän alistui ainoastaan sisäisen 
totuuden auktoriteetille, Isän ääneen hänen sisässään, joka kertoo 
hänelle, mitä tulee sanoa ja tehdä. Kristus oli juuri tämän sisäisen 
valtakunnan kuningas – toki maailmassa olevan, vaan ei siitä tulevan 
ja riippuvan (maallisen). Sanhedrin voisi tuskin vieroittaa häntä to-
tuudesta sen jälkeen kun hän oli voittanut taistelun saatanaa vastaan. 
Mitkään uhkaukset tai houkutukset eivät voisi erottaa häntä siitä, 
jonka hän sielussaan tiesi todeksi, oikeaksi ja välttämättömäksi.

Jeesus ei ollut poliittinen kapinallinen. Hylättyään maalliset valtapyr-
kimykset, hän oli valinnut totuuden ja kuuliaisuuden – itsensä ylit-
tävän mestariuden. Tämä ei ollut ensimmäinen eikä viimeinen kerta 
historiassa, kun poliittiset ja uskonnolliset voimat ovat päättäneet 
päästä eroon häiritsevistä tekijöistä. Ne ovat piikkejä niiden omassa-
tunnossa, jotka mieluummin hallitsevat ja nukkuvat kuin palvelevat 
ja heräävät unestaan. 
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Tässä tilanteessa taistelu käydään pääosin lihallisen perimän tuomaa 
pimeyttä edustavien perinteisten ja kirkollisten voimien ja niiden vas-
takohdaksi nousevan sisäisen vapauden ja valon välillä. Pilatus itse 
esitetään haluttomana, mutta välttämättömänä pelinappulana. Po-
liittisessa mielessä hän ei löytänyt mitään kiinnostavaa näyttöä Jee-
susta vastaan ja halusi vapauttaa tämän. (voidaan todeta, että kristil-
lisessä perinteessä jo varsin varhain Pilatus itse vapautettiin, osaksi 
poliittisistakin syistä, vastuusta Jeesuksen tuomitsemisessa. Pilatus 
ja hänen Procla-vaimonsa luokiteltiin koptilaisissa ja etiopialaisissa 
teksteissä (hagiogrfiassa) jopa pyhimyksiksi, joita juhlittiin kesäkuun 
25. päivänä).

Jeesuksen Kristuksen ruumistuman, opetusten ja nyt myös kuole-
man tärkein tavoite, raison d’être, oli todistaminen totuudesta. Hän 
oli lausunut, että Jumalan Sana on totuus, jota hän itse eli lihaksi ja 
jolla hän siunasi itsensä ja opetuslapsensa niin, että he voisivat ym-
märtää yhä enemmän Jumalan todellista nimeä ja elää sen voimissa 
ja olemuksessa.

Ainoastaan pieni ihmisryhmä näytti kuitenkin ymmärtävän häntä ja 
elävän hänen opetustensa mukaan. Lopussa ei juuri kukaan näistä 
pysynyt hänen rinnallaan. Kaikesta huolimatta Kristus kuoli heidän 
takiaan sanojensa mukaan välttämättömän kuoleman, että totuuden 
Henki voisi tulla heihin asumaan. Hän täytti Isänsä tahdon huolimat-
ta siitä, että maailma ja hänen omat ystävänsä ja seuraajansa olivat 
hänet hylänneet.

Ihmisjoukolle annetaan valittavaksi joko Jeesus tai Barabbbas, jonka 
nimi tarkoittaa ”isän poikaa.” Jokainen meistä on itseensä tullessaan 
ristillä ja risteyksessä. Muutaman hetken ajan me voimme valita, seu-
raammeko Barabbasta, isän poikaa, vai Kristusta, Isän Poikaa.

Kumman sinä valitset?
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ORJANTAPPURAKRUUNU JA 
SISÄINEN VALTAKUNTA

Silloin Pilatus otti Jeesuksen ja ruoskitti hänet. Ja sotamie-
het väänsivät kruunun orjantappuroista, panivat sen hänen 
päähänsä ja pukivat hänen ylleen purppuraisen vaipan ja 
tulivat hänen luoksensa ja sanoivat: ”Terve, juutalaisten ku-
ningas”; ja he antoivat hänelle korvapuusteja. Pilatus meni 
taas ulos ja sanoi heille: ”Katso, minä tuon hänet ulos teil-
le, tietääksenne, etten minä löydä hänessä yhtäkään syy-
tä.” Niin Jeesus tuli ulos, orjantappurakruunu päässään ja 
purppurainen vaippa yllään. Ja Pilatus sanoi heille: ”Katso 
ihmistä!” Kun siis ylipapit ja palvelijat näkivät hänet, huusi-
vat he sanoen: ”Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse!” Pilatus sa-
noi heille: ”Ottakaa te hänet ja ristiinnaulitkaa, sillä minä en 
löydä hänessä mitään syytä.” Juutalaiset vastasivat hänelle: 
”Meillä on laki, ja lain mukaan hänen pitää kuoleman, kos-
ka hän on tehnyt itsensä Jumalan Pojaksi.” Kun nyt Pilatus 
kuuli tämän sanan, pelkäsi hän vielä enemmän.

Hän meni taas sisälle palatsiin ja sanoi Jeesukselle: ”Mistä 
sinä olet?” Mutta Jeesus ei hänelle vastannut. Niin Pilatus 
sanoi hänelle: ”Etkö puhu minulle? Etkö tiedä, että minulla 
on valta sinut päästää ja minulla on valta sinut ristiinnauli-
ta?” Jeesus vastasi: ”Sinulla ei olisi mitään valtaa minuun, 
ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä. Sen tähden on sen 
synti suurempi, joka jätti minut sinun käsiisi.” 

Tämän tähden Pilatus koetti päästää hänet irti. Mutta juu-
talaiset huusivat sanoen: ”Jos päästät hänet, et ole keisarin 
ystävä; jokainen, joka tekee itsensä kuninkaaksi, asettuu 
keisaria vastaan.” Kun Pilatus kuuli nämä sanat, antoi hän 
viedä Jeesuksen ulos ja istui tuomarinistuimelle, paikalle, 
jonka nimi on Litostroton, hepreaksi Gabbata. Ja oli pää-
siäisen valmistuspäivä, noin kuudes hetki. Ja hän sanoi 
juutalaisille: ”Katso, teidän kuninkaanne!” Niin he huusi-
vat: ”Vie pois, vie pois, ristiinnaulitse hänet!” Pilatus sanoi 
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heille: ”Onko minun ristiinnaulittava teidän kuninkaanne?” 
Ylipapit vastasivat: ”Ei meillä ole kuningasta, vaan keisari.” 
Silloin hän luovutti hänet heille ja antoi ristiinnaulittavaksi. 
Ja he ottivat Jeesuksen. Ja kantaen itse omaa ristiänsä hän 
meni ulos niin sanotulle Pääkallonpaikalle, jota kutsutaan 
hepreankielellä Golgataksi. Siellä he hänet ristiinnaulitsivat 
ja hänen kanssaan kaksi muuta, yhden kummallekin puo-
lelle, ja Jeesuksen keskelle. Ja Pilatus kirjoitti myös päälle-
kirjoituksen ja kiinnitti sen ristiin; ja se oli näin kirjoitet-
tu: ”Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas.” Tämän 
päällekirjoituksen lukivat monet juutalaiset, sillä paikka, 
jossa Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia; ja se oli 
kirjoitettu hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Niin juutalais-
ten ylipapit sanoivat Pilatukselle: ”Älä kirjoita: ‘Juutalaisten 
kuningas’, vaan että hän on sanonut: ‘Minä olen juutalaisten 
kuningas.’” Pilatus vastasi: ”Minkä minä kirjoitin, sen minä 
kirjoitin” (19:1–22). 

Sotilaat kohdistavat Jeesus Kristukseen monenlaista pilkkaa ja hä-
väistystä. Sen ohessa he kuitenkin valmistavat hänelle Kristuksen 
tien voimakkaan symbolin, orjantappuroista tehdyn kruunun. Oman 
itsensä ja sisäisen maailman kuninkaaksi pyrkivän täytyy pitää orjan-
tappurakruunua tässä maailmassa, joka nauraa ja pilkkaa henkisiä 
asioita. 

Jeesus Kristus ei milloinkaan halunnut tai pyrkinyt tämän maailman 
kuninkaaksi. Hän oli kiinnostunut sisäisestä maailmasta, joka on liian 
hieno ja hämmentävä sellaiselle mielelle, joka ei ole juonut taivaasta 
tulevista elävää antavista vesistä. Sellainen mieli tai sydän ei voi antaa 
sijaa Kristuksen opetuksille. Se pyrkii hävittämään kaikki, jotka häi-
ritsevät inhimillisyyden unta.

Pilatuksen symboloimat valtiolliset voimat voivat tässä tapauksessa 
pysyä neutraaleina, koska kyse ei ole poliittisesta kapinoinnista. Nä-
mäkin voimat ovat kuitenkin avuttomia fanaattisten teologien ja lai-
tostuneen uskonnon johtajien suhteen silloin, kun näitä on loukannut 
joku, joka nojaa ulkoisten auktoriteettien sijaan sisäiseen kokemuk-
seen, elävään Isään, eikä niinkään pyhiin kirjoituksiin ja perinteisiin. 

Jeesus Kristus esittäytyy tässä tilanteessa uhkana pappien ja kir-
janoppineiden auktoriteetille ja asemalle, joten he asettuvat luonnol-
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lisesti hänen vastustajikseen ja syyttävät häntä itsekkäistä lausumista 
Jumala-suhteestaan (Joh. 5:18, 8:53, 10:33). Heidän tuomionsa olisi 
yleisessä mielessäkin oikea, mikäli joku pelkkä persoona julistaisi it-
sensä Jumalan pojaksi. Sellainen olisi todellakin pyhäinhäväistystä. 
Sellaiseen syyllistyneitä ei vanhan lain mukaan tuomittaisikaan kuo-
lemaan (3. Moos. 24:16), mutta he kokisivat joka tapauksessa henki-
sen kuoleman, koska he ovat julistautuneet henkisen pimeyden edus-
tajiksi. 

Me emme itse voi tehdä itsestämme Jumalan poikaa. Kun olemme 
kieltäneet itsemme, Jumala voi meidät synnyttää ja tehdä Hänen po-
jakseen (ks. luvut 10 ja 18). Me voimme tyhjentää itsemme meissä 
olevasta maailmasta, sitä ylläpitävistä peloista ja kunnianhimosta. 
Mikäli me sitten kelpaamme Jumalalle, niin Hän täyttää meidät It-
sellään. 

Jeesuksen Kristuksen syyttäjien synti ei ole siinä, että he ymmärtävät 
pyhäinhäväistyksen väärin tai ovat kovasydämisiä vaatiessaan siitä 
kuoleman rangaistusta. Heidän syntinään on sokeus, joka estää hei-
tä erottamasta häväistyksen pyhästä. Evankeliumeista käy usein ilmi 
se, että uskonnolliset auktoriteetit mielellään syyllistyivät tällaiseen 
erehdykseen. Juuri tästä syystä heidän syntinsä on suurempi kuin Pi-
latuksen, joka pani heikkouttaan tai pelokkuuttaan käytäntöön vain 
sen, mitä hän ei voinut vastustaa. 

Häntä, joka ei tehnyt mitään oman kunniansa takia, eikä vaatinut 
sanojensa tai tekojen edellyttämää valtaa ja ansioita, ei voida perus-
tellusti syyttää oman tahtonsa edistämisestä ja itsensä näkemisestä 
Jumalan veroiseksi. Kristusta vastaan tunnetun vihan kiihkeys on 
merkki siitä, että tuon ajan kirkolliset voimat yhdistyivät paljon suu-
rempiin pimeyden voimiin, jotka mitä ilmeisimmin taistelivat myös 
kaikkia yrityksiä vastaan, joiden tarkoitus oli tuoda esiin valoa.

Hartaat ja sivistyneet kirjanoppineet eivät voineet ymmärtää, mistä 
Kristus oli tullut, joten on kohtuutonta vaatia sellaista roomalaisel-
ta kuvernööriltä. Kristuksen läheiset opetuslapsetkaan eivät pitkään 
aikaan ymmärtäneet tätä, sillä hekin tarkastelivat taivaallisia asioita 
turhan usein maallisin silmin. Tässä valossa ei ole mikään ihme, että 
Jeesus vaikeni Pilatuksen kysyessä hänen alkuperäänsä. Hän oli ko-
rostanut näkemystä todellisesta isästään niille, joiden voitiin ajatella 
ymmärtävän, mutta turhaan. Hän saattoi kyllä kertoa maallisesta al-
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kuperästään, mutta se ei hänen mukaansa edes ollut tärkeä asia, sil-
lä: ”Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä” (Joh. 
6:63).

Mitä hän olisi edes voinut tässä tilanteessa kertoa henkisestä alkupe-
rästään? Jos hän kertoisi totuuden, niin se voitaisiin käyttää todis-
teena esitettyjen syytösten puolesta. Kertoisiko hän sitten valheen? 
Hän tekee niin kuin uhriksi kuljetettava pääsiäislammas ennen teu-
rastustaan – Jumalan Karitsa ei tee mitään puolustaakseen itseään, 
vaan sallii itsensä tulla uhratuksi tehdäkseen mahdolliseksi opetus-
lastensa henkisen ylentämisen (yli menemisen). Katsokaa ihmistä 
(ecce homo), joka uhraa itsensä rakkaittensa puolesta, että he voisivat 
herätä ja tulla näkeviksi.

Pilatus ei ole tietoinen siitä kosmisesta draamasta, johon hän on osal-
linen. Hän tietää voivansa joko vapauttaa tai surmata Kristuksen, 
kuten me kaikki voimme tehdä sisäisen Kristuksemme suhteen – ja 
kuinka sattuukaan, me kaikki luovutamme Kristuksen ristiinnaulit-
tavaksi. 

Tämäkin mahdollisuus on annettu meille ylhäältä alkuperäisen luon-
nollisen järjestyksen mukaan. Toisinaan jotkut ihmiset ylittävät itses-
sään ponnistuksin ja armon avulla maalliset voimat, jotka painostavat 
heitä luovuttamaan Kristuksen ristille. He pysyvät lujina itsensä suh-
teen ja voittavat maailman. Sellaiset ihmiset saattavat yhä olla maail-
massa, mutta eivät enää maailmasta. Heistä tulee Kristuksen veljiä tai 
sisaria, heidän yhteisen Isänsä poikia.

Kaikki muut kieltävät muodossa tai toisessa oman sisimmän todel-
lisuuden ja ristiinnaulitsevat sen. He ovat täysin piittaamattomia ja 
petollisia omien perinteidensä ja perimänsä suhteen ja syleilevät si-
ten keisaria hyljäten Kristuksen. He huutavat: ”Meillä ei ole muuta 
kuningasta kuin keisari.” Näin sanoen he tietenkin ilmaisevat totuu-
den, jossa on kätkettynä Kristuksen ruumistuman ja uhrin tarpeelli-
suus: Kristuksen pitää kärsiä, sillä Isän työ ei ole vielä täytetty silloin, 
kun ihmisten sydämet ovat uskollisia keisarille. Mitä enemmän me 
olemme keisarin puolella ja Jumalaa vastaan, sitä enemmän Kristus 
joutuu kärsimään. 

Jumalalla ei ole rakkaudessaan muuta mahdollisuutta kuin suorittaa 
äärimmäinen uhri – Hänestä lähteneen Poikansa muodossa – aut-
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taakseen edes joitakin meistä kääntämään suuntamme pois keisaris-
ta, mikäli olemme tähän täysin kiinnittyneet.

Ikuinen ei tietenkään voi kuolla tai tulla ristiinnaulituksi. Se, mikä 
kuolee, on Jumalan määrätyssä paikassa ja aikana ruumistuksen 
muodossa tarjoama mahdollisuus. Jumala lähetti oman Poikansa 
viestintuojana kutsumaan meitä Itseensä. Me surmaamme viestin-
tuojan, ettei meidän unemme häiriintyisi. Tässä kuolemassa on siihen 
hengessä ja totuudessa osallistuville ikuisen elämän siemenet.

HENGEN LUOVUTTAMINEN HÄNELLE, 
JOTA HÄN RAKASTI 

Kun sotamiehet olivat ristiinnaulinneet Jeesuksen, ottivat he 
hänen vaatteensa ja jakoivat ne neljään osaan, kullekin sota-
miehelle osansa, sekä ihokkaan. Mutta ihokas oli saumaton, 
kauttaaltaan ylhäältä asti kudottu. Sen tähden he sanoivat 
toisillensa: ”Älkäämme leikatko sitä rikki, vaan heittäkääm-
me siitä arpaa, kenen se on oleva”; että tämä kirjoitus kävisi 
toteen: ”He jakoivat keskenänsä minun vaatteeni ja heittivät 
minun puvustani arpaa.” Ja sotamiehet tekivät niin. 

Mutta Jeesuksen ristin ääressä seisoivat hänen äitinsä ja hä-
nen äitinsä sisar ja Maria, Kloopaan vaimo, ja Maria Magda-
leena. Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän 
rakasti, seisovan siinä vieressä, sanoi hän äidillensä: ”Vai-
mo, katso, poikasi!” Sitten hän sanoi opetuslapselle: ”Kat-
so, äitisi!” Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa. 
Sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki jo oli täytetty, sanoi 
hän, että kirjoitus kävisi toteen: ”Minun on jano.” Siinä oli 
astia, hapanviiniä täynnä; niin he täyttivät sillä hapanvii-
nillä sienen ja panivat sen isoppikorren päähän ja ojensivat 
sen hänen suunsa eteen. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapan-
viinin, sanoi hän: ”Se on täytetty”, ja kallisti päänsä ja antoi 
henkensä. 

Koska silloin oli valmistuspäivä, niin – etteivät ruumiit jäisi 
ristille sapatiksi, sillä se sapatinpäivä oli suuri – juutalaiset 
pyysivät Pilatukselta, että ristiinnaulittujen sääriluut rikot-
taisiin ja ruumiit otettaisiin alas. Niin sotamiehet tulivat 
ja rikkoivat sääriluut ensin toiselta ja sitten toiselta hänen 
kanssaan ristiinnaulitulta. Mutta kun he tulivat Jeesuksen 
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luo ja näkivät hänet jo kuolleeksi, eivät he rikkoneet hänen 
luitaan, vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen 
kylkensä, ja heti vuoti siitä verta ja vettä. Ja joka sen näki, 
on sen todistanut, ja hänen todistuksensa on tosi, ja hän tie-
tää totta puhuvansa, että tekin uskoisitte. Sillä tämä tapah-
tui, että kirjoitus kävisi toteen: ”Älköön häneltä luuta rikot-
tako.” Ja vielä sanoo toinen kirjoitus: ”He luovat katseensa 
häneen, jonka he ovat lävistäneet.” 

Mutta sen jälkeen Joosef, arimatialainen, joka oli Jeesuksen 
opetuslapsi, vaikka salaa, juutalaisten pelosta, pyysi Pila-
tukselta saada ottaa Jeesuksen ruumiin; ja Pilatus myöntyi 
siihen. Niin hän tuli ja otti Jeesuksen ruumiin. Tuli myös Ni-
kodeemus, joka ensi kerran oli yöllä tullut Jeesuksen tykö, 
ja toi mirhan ja aloen seosta noin sata naulaa. Niin he otti-
vat Jeesuksen ruumiin ja käärivät sen hyvänhajuisten yrt-
tien kanssa käärinliinoihin, niin kuin juutalaisilla on tapana 
haudata. Ja sillä paikalla, missä hänet ristiinnaulittiin, oli 
puutarha, ja puutarhassa uusi hauta, johon ei vielä oltu ke-
tään pantu. Siihen he nyt panivat Jeesuksen, koska oli juuta-
laisten valmistuspäivä ja se hauta oli lähellä (19:23–42).

Jeesuksen kantama saumaton vaate oli hänen Isänsä antama. Se viit-
taa hänen papilliseen toimintaansa linkkinä ihmiskunnan ja Jumalan 
välillä. Adam ja Mooses toimivat samanlaisina linkkeinä, jälkimmäi-
sen saadessa, vanhan rabbiinisen ajatuksen mukaan, Jumalalta sau-
mattoman vaatteen. 

Kristus on sekä kuningas että pappi, tosin ei kumpaakaan sanojen ta-
vanomaisessa merkityksessä. Hän ei ole Pilatuksen edustaman keisa-
rillisen puolen eikä liioin ylipapin linjalla, jollainen vaatii Jeesuksen 
ristiinnaulitsemista. Sen sijaan hän ”on ikuinen pappi, joka ei ole siksi 
tullut lihallisen käskyn (engl. maahan sidotun) lain mukaan, vaan ka-
toamattoman elämän voimasta” (Hepr. 7:16–17). 

Jumalan Poika pysyy ikuisena pappina alusta saakka ja ennen aikojen 
alkua aina maailman loppuun saakka. Hän on ennen muuta ylipappi, 
koska hän uhraa itsensä laumansa edestä ja asettaa esimerkin ja tien 
sieltä tänne, niin että tätä hänen ristiinnaulitsijan polkuaan seuraavat 
voisivat kohota täältä sinne.
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Yhtä lukuun ottamatta kaikki Jeesuksen opetuslapset olivat hyljän-
neet hänet. Ainoastaan hänelle rakas opetuslapsi ja hänen äitinsä 
muutaman tutun naisen kera olivat ristin juurella. Nämä naiset ja yk-
sittäinen opetuslapsi näyttävät luottaneen häneen Jumalan Poikana 
ja huolehtineen hänestä enemmän kuin muut, jotka olivat peloissaan 
ja epävarmoja sekä tien että opettajansa suhteen. 

On ihmeellistä, etteivät lähimmät opetuslapset edes hautaa häntä ja 
suorita siten tilanteen vaatimaa pienintä ystävän velvoitetta. Hau-
taamisesta sanotaan olleen vastuussa kaksi henkilöä, Joosef Arima-
tealainen ja Nikodeemus, jotka olivat molemmat Jeesuksen tuomin-
neen suuren neuvoston jäseniä. He olivat hänen salaisia ihailijoitaan 
ja seuraajiaan, vaikka eivät maallisten sidostensa ja pyrkimystensä ta-
kia voineetkaan seurata häntä kaikkialle. Tässä tilanteessa he kuiten-
kin maksavat hänelle velkojaan kunniakkaalla ja soveliaalla tavalla. 
Voimme kuvitella, että he olivat toimineet voimakkaasti myös neu-
vostossa Jeesuksen ristiinnaulitsemisen välttämiseksi. 

Jeesus haudataan aikaisemmin käyttämättömään hautaan. Symboli-
set yksityiskohdat huomioiden evankelista alleviivaa ikuisen elämän 
hetkestä toiseen johtavaa tuoreutta – ja tässä tarkoituksessa on ym-
märrettävää – hän kun oli sanonut: MINÄ OLEN jo ennen Abrahamin 
tuloa – että neitseellisesti tulleen on määrä myös palata neitseelliseen 
hautaan.

Opetuslapsista vain yksi oli ristin juurella. Häntä ei ole nimetty, aino-
astaan määritelty ”siksi, jota Jeesus rakasti.” Evankeliumi ja Kristus 
itse kuvaavat sellaiseksi käytännössä ainoastaan yhden henkilön, La-
saruksen (Joh. 11:3, 5, 11, 36). Hän oli ainut kuolleista noussut ja siten 
oletettavasti vailla sellaista kuoleman pelkoa, joka saattoi pitää muut 
opetuslapset loitolla. 

Lasarus oli lisäksi toisen ristin juurella olleen veli, mikäli Maria Mag-
dalena samastetaan Betanian Mariaan, jolla oli hallussaan Jeesuksen 
voitelussa käytetty Nardus-voide (Joh. 12:3–7). Läntisen kristillisyy-
den piirissä nämä kaksi on kautta vuosisatojen samastettu toisiinsa. 
Voidaan mainita, että ristin juurella olleiden naisten lukumäärästä 
löytyy eri näkemyksiä aina kahdesta neljään henkilöön. Tässä teks-
tissä lukumäärä on kolme, joka saattaa perustua Filippuksen evan-
keliumin mainintaan (32): ”Herran seurassa kulki aina kolme naista: 
Maria, hänen äitinsä, tämän sisar ja Magdalan Maria, jota kutsutaan 
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hänen kumppanikseen. Maria on hänen sisarensa, äitinsä ja kumppa-
ninsa” (nimi).

Mikä on Jeesuksen viimeinen toimi ristillä ennen kuin hän toteaa 
kaiken tulleen suoritetuksi loppuun? On houkuttelevaa tulkita tapah-
tumat inhimilliseen tapaan, missä Jeesus järjestelee äitinsä huolehti-
misesta kuolemansa jälkeen. Asia saattaa olla todellinen, mutta evan-
keliumissa ei mikään anna tukea tällaiselle näkemykselle. Jeesuksen 
äidistä puhuttiin viimeksi toisen luvun yhteydessä, missä Jeesus oli 
hänen suhteensa varsin lyhytsanainen. Muualta ei löydy viitteitä siitä, 
että Jeesus olisi kantanut tavanomaista huolta hänestä äitinään, tai 
missään muussakaan mielessä. Jeesus oli täysin omistautunut ope-
tustoimeen eikä sallinut tulevan opetuslapsensa edes mennä hautaa-
maan isäänsä tai ottavan vapaata. Hänen seuraamisekseen opetus-
lasten piti jättää ja kieltää äitinsä, isänsä ja itsensä (Luuk. 9:59–62, 
14:26).

Hänen vielä puhuessaan kansalle, katso, hänen äitinsä ja veljensä sei-
soivat ulkona, tahtoen häntä puhutella. Niin joku sanoi hänelle: ”Kat-
so, sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat sinua puhutella.” 
Mutta hän vastasi ja sanoi sille, joka sen hänelle ilmoitti: ”Kuka on 
minun äitini, ja ketkä ovat minun veljeni?” Ja hän ojensi kätensä ope-
tuslastensa puoleen ja sanoi: ”Katso, minun äitini ja veljeni! Sillä jo-
kainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni 
ja sisareni ja äitini” (Matt. 12:46–50). 

Jeesuksen rakkaus opetuslastaan kohtaan perustui tuskin mihinkään 
inhimilliseen heikkouteen tai henkilökohtaiseen pitämiseen, sillä yh-
dessäkään mestari-oppilas suhteissa pitämisellä ja hyljeksinnällä ei 
voi olla mitään sijaa. Mestari ei rakasta oppilasta henkilökohtaisen 
mukavuutensa nojalla eikä paisuttaakseen oppilaan egoa. Kristus 
rakastaa opetuslapsiaan siinä suhteessa, missä nämä omistautuvat 
vakavasti mestarinsa osoittamaan työhön – tässä yhteydessä oman 
tahtonsa ristiinnaulitsemiseen Jumalan tahtoon. 

Viimeisessä opetuksessaan Jeesus Kristus tunnustaa rakastetun ope-
tuslapsen henkiseksi pojakseen ja siten myös veljekseen, sillä jokai-
nen Hengen synnyttämä on Jumalan poika. Jeesuksen kaksi äitiä oli-
vat läsnä sekä Kaanaassa, jossa hän muutti veden viiniksi, että myös 
ristillä hänen viimeisinä hetkinään. Mukana ei ollut pelkästään maal-
linen äiti-Maria, vaan myös Shekhinah, Kristuksen taivaallinen äiti 
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(ks. luku 1). Riippumatta maallisen äitinsä roolista ristin äärellä, Jee-
sus todellisuudessa esitteli rakkaan opetuslapsensa taivaalliselle äi-
dilleen, ikuiselle neitseelle. Jumala oli synnyttänyt Jeesuksen Johan-
nes Kastajan mukaan sillä hetkellä, kun kyyhkynen laskeutui hänen 
päälleen. Pyhä Henki oli tullut häneen ja jäänyt hänen sisäisyyteensä. 
Nyt oli tullut hetki luovuttaa tämä henki vapaaehtoisesti hänen rakas-
tamalleen ja Hengen arvon mukaiselle oppilaalle. 

Tästä hetkestä alkaen rakas opetuslapsi otti Hengen itseensä, ja se 
asui hänessä, jolloin opetuslapsessa tapahtui täydellinen muutos. Sen 
jälkeen Jeesus ja opetuslapsi eivät enää olleet mestari ja oppilas ei-
vätkä edes ystäviä: he ovat nyt täysiä yhteisestä taivaallisesta Isästä ja 
Äidistä syntyneitä veljiä.

Jeesuksen Kristuksen työ oli nyt loppuun suoritettu, mutta jotakin 
oli vielä kesken. Hän lausuu, ”minulla on jano.” Se on huuto, joka 
on kautta aikojen kaikunut sekä ajallisissa puitteissa että myös sen 
kuulleiden ihmisten sieluissa. Viimeisenä pilkan osoituksena vasta-
taan hänen inhimillisestä hengestään vapautumisen janoonsa halval-
la viinillä. Täydellisen maallisen nöyryytyksen hetkellä hän kuitenkin 
tietää suorittaneensa sen, mitä varten hän oli tullut – hänen työnsä oli 
saatettu loppuun.

Hänen työtään täytyy kuitenkin jatkaa kaikkina aikoina, sillä hän on 
yhä janoinen. Hän joutuu tulemaan takaisin ristiinnaulittavaksi, ellei 
kukaan todellinen opetuslapsi vastaa hänen kutsuunsa ja suorita hä-
nen työtään juomalla hänen kärsimyksen maljansa. Tuomaan evan-
keliumissa hän lausuu: 

”Minä asetuin seisomaan keskelle maailmaa ja ilmestyin ihmisenä. 
Näin, että kaikki olivat juopuneita, enkä löytänyt heidän joukostaan 
ketään janoista.  Sieluni tunsi tuskaa ihmisten tähden, sillä he olivat 
sisäisesti sokeita eivätkä nähneet. Tyhjinä he ovat tulleet maailmaan, 
ja tyhjinä he aikovat kerran lähteä maailmasta. Nyt he kuitenkin ovat 
juopuneita.  Kun he luopuvat viinistään, silloin he kääntyvät” (Tuom. 
ev. 28).
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MINÄ NUKUN, MUTTA SYDÄMENI ON VALVEILLA

Mutta viikon ensimmäisenä päivänä Maria Magdaleena meni 
varhain, kun vielä oli pimeä, haudalle ja näki kiven otetuksi 
pois haudan suulta. Niin hän riensi pois ja tuli Simon Pieta-
rin luo ja sen toisen opetuslapsen luo, joka oli Jeesukselle 
rakas, ja sanoi heille: ”Ovat ottaneet Herran pois haudasta, 
emmekä tiedä, mihin ovat hänet panneet.” 

Niin Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät ja menivät hau-
dalle. Ja he juoksivat molemmat yhdessä; mutta se toinen 
opetuslapsi juoksi edellä, nopeammin kuin Pietari, ja saa-
pui ensin haudalle. Ja kun hän kurkisti sisään, näki hän 
käärinliinat siellä; kuitenkaan hän ei mennyt sisälle. Niin 
Simon Pietarikin tuli hänen perässään ja meni sisälle hau-
taan ja näki käärinliinat siellä ja hikiliinan, joka oli ollut 
hänen päässään, ei pantuna yhteen käärinliinojen kanssa, 
vaan toiseen paikkaan erikseen kokoonkäärittynä. Silloin 
toinenkin opetuslapsi, joka ensimmäisenä oli tullut haudal-
le, meni sisään ja näki ja uskoi. (myöhempi lisäys: Sillä he 
eivät vielä ymmärtäneet Raamattua, että hän oli kuolleista 
nouseva). Niin opetuslapset menivät takaisin kotiinsa. 

Mutta Maria seisoi haudan edessä ulkopuolella ja itki. Kun 
hän näin itki, kurkisti hän hautaan ja näki kaksi enkeliä val-
keissa vaatteissa istuvan, toisen pääpuolessa ja toisen jalka-
puolessa, siinä, missä Jeesuksen ruumis oli maannut. Nämä 
sanoivat hänelle: ”Vaimo, mitä itket?” Hän sanoi heille: 
”Ovat ottaneet pois minun Herrani, enkä tiedä, mihin ovat 
hänet panneet.” Tämän sanottuaan hän kääntyi taaksepäin 
ja näki Jeesuksen siinä seisovan, eikä tiennyt, että se oli Jee-
sus. Jeesus sanoi hänelle: ”Vaimo, mitä itket? Ketä etsit?” 
Tämä luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle: ”Herra, 
jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet 
hänet pannut, niin minä otan hänet.” Jeesus sanoi hänel-
le: ”Maria!” Tämä kääntyi ja sanoi hänelle hepreankielel-
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lä: ”Rabbuuni!” (myöhempi lisäys: se on: opettaja). Jeesus 
sanoi hänelle: ”Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä 
mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja 
sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja tei-
dän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalan-
ne tykö.” Maria Magdaleena meni ja ilmoitti opetuslapsille, 
että hän oli nähnyt Herran ja että Herra oli hänelle näin sa-
nonut (20:1–18). 

Ikuisen kuolemisen ajatus ajan puitteissa kuuluu paradoksien pii-
riin.

Hän ei antanut henkeään ainoastaan silloin, kun hän ilmes-
tyi ja halusi uhrata henkensä, vaan on uhrannut henkensä 
aina halutessaan siitä asti, kun maailma syntyi. –– Valo ja 
pimeys, elämä ja kuolema, oikea ja vasen kuuluvat yhteen. 
Niitä ei voi erottaa toisistaan, Siksi hyvät eivät ole hyviä ei-
vätkä pahat pahoja; elämä ei ole elämä eikä kuolema kuole-
ma. Tämän takia jokainen hajoaa ja palaa takaisin alkupe-
räiseen tilaansa. Mutta ne, jotka ovat maailman yläpuolella, 
eivät hajoa, vaan ovat ikuisia (Fil. ev. 9–10).

Maria Magdalena oli yksi harvoista Jeesuksen ristiin juureen tulleis-
ta opetuslapsista ja ystävistä. Hän oli myös ensimmäisenä Jeesuksen 
haudalla, jossa hän huomasi kiven siirretyksi sivuun. Maria oli ainoa, 
joka näki enkelit Jeesuksen haudalla ja myös ensimmäinen ylösnous-
seen Kristuksen näkijöistä – mahdollisesti myös ensimmäinen, joka 
oli koskettanut häntä ylösnousemisen jälkeen. 

Marialla oli selvästi läheinen suhde Jeesuksen Kristuksen kanssa. 
Tämä suhde ylitti jopa fyysisen kuoleman rajan. Evankelista ei kui-
tenkaan ole paljonkaan kiinnostunut tavallisista historiallisista sei-
koista eikä kerro Mariasta ja hänen suhteestaan Jeesukseen kovin 
paljon – huolimatta siitä, että äiti-Marian lisäksi naisista ainoastaan 
hänellä oli evankeliumissa oma roolinsa. On mahdollista, että hän oli 
Betanian Maria, joka voiteli Jeesuksen jalat kalliilla voiteella. Muiden 
evankeliumien mukaan Jeesus oli ajanut hänestä pois seitsemän pa-
holaista, ja että hän seurasi Jeesusta opetuslasten joukossa, kun tämä 
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matkasi kaupunkien ja kylien läpi opettaen Jumalan valtakunnasta 
(Mark. 16:9, Luuk. 8:2).

Pietarin evankeliumi (51) kutsuu Mariaa ”Herran naispuoliseksi ope-
tuslapseksi.” Marian evankeliumissa opetuslapsi Leevi sanoo Pieta-
rille: ”Jos vapahtaja piti häntä suuressa arvossa, kuinka sinä voit hal-
veksia häntä? Varmasti vapahtaja tunsi hänet hyvin ja siksi rakasti 
häntä enemmän kuin meitä” (Marian ev. s. 18). Lopuksi Filippuksen 
evankeliumissa todetaan:

Vapahtajan kumppani oli Maria Magdalena. Mutta Kristus 
rakasti häntä enemmän kuin muita opetuslapsia ja tapasi 
suudella häntä suulle. Muut opetuslapset loukkaantuivat 
tästä ja ilmaisivat paheksuntansa sanoen: ”Miksi sinä rakas-
tat häntä enemmän kuin meitä muita?” Vapahtaja vastasi ja 
sanoi heille: ”Miksi minä en rakasta teitä niin kuin häntä?” 
Pimeässä sokea ja näkevä mies ovat samassa asemassa. Kun 
tulee valoisaa, näkevä näkee valon, mutta sokea on edelleen 
pimeässä” (Fil. ev. 56).

On selvää, ettei Maria ollut aivan tavallinen Jeesuksen seuralainen. 
Hän oli hyvin läheinen ja intiimi juuri olemuksellisen laatunsa takia. 
Evankeliumissa esiintyy naispuolisen Marian ohella Jeesuksen rakas-
tama miespuolinen, nimeämätön opetuslapsi, joka tässä evankeliu-
missa yhdistetään Lasarukseen (Joh. 11:3, 11). Mikäli tämä Maria on 
kirkollisen perimän näkemyksen mukaisesti sama kuin Betanian Ma-
ria, niin Jeesuksen rakastamat opetuslapset olivat veli ja sisar. 

Mikäli varhainen juutalainen ja myöhempi kristillinen perinne olisi-
vat olleet myötämielisempiä naisellisen suuruuden suhteen, niin me 
olisimme epäilemättä kuulleet huomattavasti enemmän Mariasta ja 
muista Kristuksen naispuolisista opetuslapsista.

Marian rakkautta ja herkkyyttä Jeesusta kohtaan on tuskin syytä 
epäillä. Hän on rakkaansa haudalla silloin, kun muut opetuslapset 
piiloutuvat. Pietari ja muut näkevät haudalle tullessaan vain käärin-
liinat, Maria sitä vastoin näkee katsoessaan enkelit. Näky ei vaikutta-
nut Pietariin, mutta toinen Kristuksen rakastamista ymmärsi sentään 
jotakin, mutta he molemmat palasivat kuitenkin omille paikoilleen 
ikään kuin mitään erityistä ei olisi tapahtunut.
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Toista oli Marian kohdalla – täysin murtuneena hän etsi Kristus-
ta kaikkialta ja kysyi jokaiselta, joka saattaisi tietää hänestä jotakin. 
Hän etsi ja löysi. Maria oli paikalla, kun Jeesus ristiinnaulittiin. Hän 
on paikalla myös nyt, kun Kristus nousee kuolleista. Jeesus on käy-
nyt läpi jonkin verran muodonmuutosta, joten Marialla on vaikeuksia 
tunnistaa häntä ennen kuin hän kutsuu tätä nimellä. Marian vastaus 
ei sisällä pienintäkään viitettä pelosta tai epäröinnistä. Se on täynnä 
puhdasta iloa, ja hän huudahtaa rakastavaan tapaan, rabbuuni – ra-
kas rabbini.” Arameankielen sana ”rabbuuni” tarkoittaa ”mestaria”, 
eikä se sisällä sellaista hellyyttä kuin sanan lyhennetty muoto ”rab-
bi.”

Johannes Kastaja oli todistanut Kristuksen ruumistuksen. Maria 
Magdalena todistaa Jeesuksen ylösnousemuksen. On vaikeata lukea 
tätä evankeliumia ajattelematta sitä, oliko Maria maskuliinisen Jee-
suksen feminiininen tasapainottaja, yin hänen yangilleen – kuten In-
tian Radha Krishnalle. Meitä voisi muistuttaa tästä Laulujen Laulu, 
kirja, jonka suuri rabbi Aqiba oli julistanut kaikkein pyhimmäksi ja 
jonka laadinnan hän oli sanonut olevan arvokkain kaikista Israelin 
kokemista päivistä.

Minä nukun, mutta sydämeni on valveilla: 
nyt rakkaani ääni kolkuttaa.

––
Öisin vuoteellani etsin häntä, jota sydämeni rakastaa: 

etsin häntä, vaan en löytänyt.
Nyt nousen ja kuljen kaupunkiin, katuja pitkin etsien leveitä teitä, 

häntä, jota sieluni rakastaa.
Minä etsin, mutta en löytänyt.

Katujen vartijat löysivät minut ja kysyin heiltä, 
näittekö häntä, jota sieluni rakastaa?

Heidän jälkeen vain hetken aikaa – ja minä löysin hänet, 
jota sieluni rakastaa:

ja minä pidin hänestä kiinni, enkä päästänyt häntä lähtemään ––
––

Nyt olen rakkaani oma, ja rakkaani on minun.

Laulujen Laulu 5:2, 3:1–4, 6:3.
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Kristus on nyt kuitenkin astunut sen materiaalisen rajan taakse, 
jonka puitteissa Maria yhä eli. Kristuksen ruumis oli huomattavasti 
hienompi kuin Marian. Kaikissa uskonnollisissa perinteissä esiintyy 
käsityksiä siitä, että ihmiseen kuuluu enemmän kuin pelkkä fyysinen 
keho ja että ei-fyysinen olemus säilyy jossakin muodossa myös fyysi-
sen kuoleman jälkeen. 

Joissakin perinteissä, etenkin hindulaisissa ja buddhalaisissa, fyy-
siseen eli maalliseen ruumiiseen katsotaan liittyvän kahden tai kol-
menlaatuisia ylifyysisiä olemuksia (aspekteja), jotka eivät kuitenkaan 
ole riippuvaisia siitä. Mitä hienompi ja kevyempi ruumis on, sitä kor-
keammalle se voi kohota. 

Välittömästi Jeesuksen kuoleman jälkeen hänen seuraavaksi hienoin 
keho leijui yhä maan ilmapiirissä ja kykeni ottamaan yhteyttä niihin 
ja tulemaan nähtävään muotoon niille, jotka olivat olleet hänelle lä-
heisiä ennen fyysistä kuolemaa. Kaikki eivät voi nähdä ylösnoussut-
ta Kristusta, siihen tarvitaan määrätty herkkyys ja yhteys häneen. 
Se muodostuu ”syömällä hänen lihaansa ja juomalla hänen vertaan” 
– pitämällä hänen sanansa ja pysymällä hänen rakkaudessaan. Hän-
tä rakastavat ja etenkin hänen rakkautensa piiriin kuuluvat ovat nii-
tä, jotka kykenevät hänet näkemään. Kristus sanoi: ”Jolla on minun 
käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa, mutta joka 
minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä 
ja ilmoitan itseni hänelle” (Joh. 14:21). Maria näki hänet ylösnoussee-
na kaikkein ensimmäisenä. Myöhemmin meille kerrotaan (Joh. 21:7), 
että Jeesuksen rakastama miespuolinen opetuslapsi tunnisti hänet 
Tiberiaan järven rannalla.

Tämän hienon kehon sanotaan pysyvän poistuvan persoonan ystävi-
en ja rakkaiden (jopa hänelle kuuluneen omaisuuden, mikäli hän on 
siihen tunteenomaisesti kiinnittynyt) lähettyvillä aina kolmen-nel-
jäntoista vuorokauden ajan. Sen jälkeen hieno keho joko häviää tai 
syntyy uudelleen johonkin toiseen muotoon edelliseen liittyvien tai-
pumusten pohjalta. 

Mikäli kuitenkin henkilö on henkisten harjoitusten ja armon kautta 
kehittänyt vielä hienompia kehoja, niin nämä kohoavat, keveydestään 
ja maailmasta vapautuneisuudestaan riippuen, kyseisen ajan jälkeen 
yhä korkeammalle. Tämä on kuitenkin harvinaista. Kristuksen osalla 
voimme luonnollisesti odottaa, että hän kohoaa korkeammalle, suo-
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raan korkeimmalle, Isän tasolle. Muutaman päivän ajan hän ilmentyi 
yhä tilapäisessä hienossa kehossaan ja saattoi siinä ilmestyä maan 
päällä eläville opetuslapsilleen. Sen jälkeen tämä keho häviää, koska 
sillä ei enää ollut hänelle mitään käyttöä.

Poistuvaa sielua voidaan auttaa sen henkisellä matkalla jälkeen jää-
neiden rukouksien ja meditaation kautta, jotka muodostavat huomi-
on ja korkeiden tunteiden myötä sellaista hienon hienoa ainesta, jota 
sielu tarvitsee ravinnokseen. Sielun kohoamista voidaan kuitenkin 
myös estää tarrautumalla siihen pelon ja surun tuntein, jotka vetävät 
sitä alaspäin ja sitovat maailmaan. 

Jeesuksen ja Marian yhteys ei kuitenkaan ole luonnostaan maallinen. 
Kristuksen hieno ruumis voitaisiin yhä vetää alas maailmaan ja häi-
ritä hänen ylösnousemistaan. Näin kävisi, jos Marian huomio ja ta-
sapaino järkkyisivät, ja hän päätyisi halun ja kiintymyksen valtaan, 
sillä Jeesus ei vielä ollut noussut Isän luokse. Marian täytyy lopettaa 
häneen tarrautuminen ja sallia hänen vapautua maailmasta. 

Kristus on voittanut maailman, joten hän saattaa kohota kaikkein 
korkeimmalle tasolle, Isän ykseyteen. Ylös ja yhä ylemmäksi nouse-
van Kristuksen viesti Marialle ja hänen kauttaan kaikille todellisille 
opetuslapsille on sama, jonka hän antoi ristillä toiselle rakastamal-
leen opetuslapselle: älkää miehet tai naiset levätkö ennen kuin teistä 
on tullut minun veljiäni, niin että teidän Jumalanne on sama kuin 
minun, ja teidän Isänne sama kuin minun. Kristus kutsuu kaikkia ja 
missä tahansa kutsun kuulevia ei omissa, vaan Jumalan nimissä: ”Sil-
lä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt 
Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien 
joukossa” (Room 8:29).

TOTUUDEN HENKI KRISTUKSEN 
HIENONA RUUMIINA

Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, myöhään illalla, kun 
opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana, juutalais-
ten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi 
heille: ”Rauha teille!” Ja sen sanottuaan hän näytti heille 
kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset iloitsivat nähdessään 
Herran. Niin Jeesus sanoi heille jälleen: ”Rauha teille! Niin 
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kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät.” 
Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi 
heille: ”Ottakaa Pyhä Henki. Joiden synnit te anteeksi an-
natte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidä-
tätte, niille ne ovat pidätetyt.”

Mutta Tuomas, (myöhempi lisäys: jota sanottiin Didymuk-
seksi), yksi niistä kahdestatoista, ei ollut heidän kanssansa, 
kun Jeesus tuli. Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle: 
”Me näimme Herran.” Mutta hän sanoi heille: ”Ellen näe 
hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormeani naulojen 
sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko.” Ja 
kahdeksan päivän perästä hänen opetuslapsensa taas oli-
vat huoneessa, ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Jeesus 
tuli, ovien ollessa lukittuina, ja seisoi heidän keskellään ja 
sanoi: ”Rauha teille!” Sitten hän sanoi Tuomaalle: ”Ojenna 
sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja 
pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan usko-
vainen.” Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: ”Minun Herrani 
ja minun Jumalani!” Jeesus sanoi hänelle: ”Sen tähden, että 
minut näit, sinä uskot. Autuaat ne, jotka eivät näe ja kuiten-
kin uskovat!”

Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän 
kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden; mutta nämä 
ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Ju-
malan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen 
nimessänsä (20:19–31).

Erilaisten hienompien kehojen määrittelyn vuoksi voimme tässä lai-
nata Tiibetin buddhalaisuudessa kehitettyä käsitteistöä. Tarkoitukse-
na ei ole tuoda mitään vierasta ainesta tähän evankeliumin käsitte-
lyyn.

Buddhalaisuudessa on erotettavissa neljä erilaista ruumista (kaya): 
korkeinta, kolmen muun ylittävää ruumista kutsutaan Svabhavika-
kayaksi eli sisäisen luonnon (svabhavan) tärkeimmäksi ruumiiksi. 
Sitä alempi on Dharmakaya eli Dharman eli totuuden (absoluutti-
sen Buddha-luonnon) ruumis. Seuraavaa kutsutaan sambhogaka-
yaksi eli kokemuksen tai nautinnon ruumiiksi, joka on yhteydessä 
dharmaan ja ilmentyy tiibetiläisissä perinteissä rauhan tai vihan ju-
maluuksina joilla on vastineensa ihmisen mielen toiminnoissa. Alin 
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ja karkein ruumis on nirmanakaya, jossa ihminen ilmenee fyysisesti 
maan päällä.

Samantapaisia näkemyksiä löytyy enemmän tai vähemmän väritettyi-
nä monista muista perinteistä, samoin Paavalin kirjeistä (ks. 1. Kor. 
15:40–44, 2. Kor. 12:2–4). Voidaan lisäksi huomata, että kristillinen 
kolminaisuus henki (pneuma), sielu (psyche) ja ruumis (soma) vas-
taa suunnilleen Dharmakayaa, sambhokayaa ja nirmanakayaa. Isä, 
joka sisältää kaiken ja on kuitenkin sen takana, vastaan näin ollen 
Svabhavikakayaa.

Niissä henkisissä perinteissä, joissa olemuksen todellista tietoa ja 
harjoitusta ei ole kadotettu sisäistä näkemystä vailla olevaan ratio-
naaliseen teologisointiin tai yli-innokkaaseen tunnustuksellisuuteen, 
pääasiallinen huomio kohdistuu sisäiseen alkemiaan. Siinä pyritään 
muuttamaan karkean ruumiin raskas lyijy kolmen sisäisen kehon yhä 
hienommaksi kullaksi. Meidän pitää kuitenkin aina olla valppaina, 
ettemme ajaudu sellaisten sanojen kuin ruumis ja Isä pinnallisten, sa-
nanmukaisten mallien käyttöön. Muussa tapauksessa harhaudumme 
osoittavan sormen suunnasta emmekä huomaa taivaallista neitsyttä, 
jota kuolevaiset kutsuvat kuuksi.

Jeesus Kristuksen korkeammat ruumiit eivät tuhoudu fyysisen kehon 
(nirmanakayan) kuollessa. Evankeliumin vähäisten viitteiden nojalla 
näyttäisi siltä, että Maria Magdalena ja jotkut opetuslapset kohtasivat 
Jeesuksen sielun (sambhogakayan). Se on ruumis, jossa sanotaan 
olevan yliaistisia kykyjä, selvänäköä, mahdollisuus kulkea minkä ta-
hansa aineellisen esteen läpi ja siirtyä välittömästi pitkiä matkoja.

Jeesuksen kanssa läheisissä tekemisissä olleet saattoivat olla tietoisia 
hänen hienommasta kehostaan ja pitää siihen yhteyttä, ulkopuolisil-
la ei ehkä ollut mitään havaintoa sellaisen olemuksen läheisyydestä. 
Jeesuksen läheisiä olivat ne, jotka olivat ”syöneet hänen ruumistaan 
ja juoneet hänen vertaan” seremoniassa, jolle löytyy vastaavuuksia 
”veriveljien” ja ”verivalojen” piiristä. On tärkeätä huomata, ettei tämä 
sielullinen olemus (sambhogakaya) ole jotakin epämääräistä tai muo-
dotonta. Se on rajallinen, yksilöllinen keho omine muotoineen. Sen 
näkevät voivat katsella sitä kuin tavallista kehoa, mutta sen ominai-
suudet ja kyvyt ovat luonnostaan aivan erilaiset.
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Edellistä korkeampi ruumis, Dharmakaya, ei omaa alempien kaltais-
ta erillistä muotoa tai yksilöllisiä piirteitä. Sambhokaya on läheisesti 
yhteydessä tunteisiin ja emotionaaliseen herkkyyteen. Dharmakaya 
on yhteydessä sisäiseen näkemykseen ja hengitykseen. Juuri tästä 
syystä lähes kaikkien muinaisten kielten (kuten suomenkielen) kir-
jallisissa lähteissä Henkeä merkitsevä sana on lähellä hengitystä tar-
koittavaa sanaa.

Näiden kahden kehon kohdalla voidaan puhua kyllä minun tai sinun 
sielusta (sambhokaya, itse, buddhi), mutta ei minun ja sinun erillises-
tä Hengestä (Dharmakaya, Itse, Atman). Tämä on hyvin tärkeä huo-
mata, ja se merkitään ensimmäisellä kirjaimella: itse ja sielu ovat yk-
silöllisiä ja persoonallisia, kun taas Itse ja Henki ovat yli-inhimillisiä 
olemuksia. Aivan vastaavasti Ihmisen Poika nousee ihmisen pojasta, 
mutta ei ole siitä riippuvainen. Samoin henkinen keho tulee luonnol-
lisesta kehosta.

Jumala on kuitenkin kaiken takana: niin kauan kuin isämme poik-
keaa Kristuksen Isästä ja oma jumalamme Kristuksen Jumalasta, 
me emme ole yhteydessä kovin korkeaan jumaluuteen, vaan lähinnä 
oman psyykemme sisäiseen jumalaan, joka vastaa oman maailmam-
me pelkoja ja pyrkimyksiä – ja on luotu meidän kuvaksemme. Mitä 
enemmän oma itsemme on muuttunut Kristuksen kaltaiseksi, sitä 
enemmän myös Jumalamme muistuttaa sitä Ainoata Jumalaa, josta 
Jeesus käski Marian mennä kertomaan opetuslapsille.

Nyt Jeesus tulee opetuslasten luo ja puhaltaa (engl. hengittää) heihin 
Pyhän Hengen. Kyseessä on hienompi ruumis (Dharmakaya, Totuu-
den ruumis), jonka hän voi testamentata heille siitä syystä, että hän 
itse kohoaa korkeammalle, Svabhavikakayaan – Isän luokse. Tähän 
saakka hän joutui ylläpitämään yhteyttä tähän hienoon kehoon voi-
dakseen pysyä ruumistuneena ja toimia viisaasti ja sisäisen näke-
myksen mukaan maan päällä. Hänellä on kyky hengittää heihin Pyhä 
Henki Henkeä korkeammalta tasolta silloin, kun hän sen ylittää.

Aikaisemmin oudolta vaikuttanut tulee nyt selväksi: ”Jos te minua ra-
kastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä 
on minua suurempi. –– Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille 
on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puo-
lustaja (Parakleetti, totuuden Henki) tule teidän tykönne; mutta jos 
minä menen, niin minä hänet teille lähetän” (Joh. 14:28, 16:7).
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Kun opetuslapset sitten ovat täytetyt totuuden Hengellä, he haluavat 
luonnollisesti täyttyä arvostelukyvyllä ja myötätunnolla. Vasta silloin 
heidän sitomansa olisi todella sidottu, ja heillä olisi kyky saattaa ihmi-
set armon ja opastuksen kautta olemassaolonsa tavoitteisiin. Nyt he 
kuitenkin olivat tietoisia siitä, etteivät he voineet tehdä mitään omis-
sa nimissään. Heidän täytyi toimia Kristuksen yhteydessä ja hänen 
nimissään – niin kuin hän itse toimi Isän nimissä ja Hänen tahtonsa 
mukaan.

Tuomas haluaa päästä suoraan kontaktiin ylösnousseen Kristuksen 
kanssa eikä hyväksy oppilastovereidensa toisen käden todistusta. Asia 
vaikuttaa oikeutetulta, mutta millaista todistusta Tuomas sitten vaa-
tii? Ei mitään sielusta-sieluun tapahtuvaan yhteyttä Kristukseen tai 
hienovaraista ymmärrystä. Hän ei ollut vastaanottanut Pyhää Henkeä 
eikä siten vielä omannut itsessään uuden olemuksen perustusta. Tuo-
mas saattoi pyytää todisteeksi ainoastaan karkeaa fyysistä kontaktia 
– Jeesuksen käsissä olevia naulanreikiä. 

Ylösnoussut Kristus kohtaa Tuomaan tämän omalla tasollaan ja pyy-
tää häntä tutkimaan naulojen tekemät reiät. Kristus vetoaa Tuomaan 
korkeampaan mieleen, mutta pyytää häntä kuitenkin tarkastelemaan 
asioita syvemmältä kannalta jäämättä kiinni pinnallisuuksiin. Jee-
suksen sanat koskettavat Tuomaan sisikuntaa, ja hän oivaltaa, ettei 
hänen edes tarvitse koskettaa Jeesusta tai tutkia tämän fyysisiä haa-
voja. Nyt hän yhtäkkiä ja ensi kertaa todella näkee Jeesus Kristuksen, 
ja nähdessään Kristuksen, hän näkee Isän. Opetuslapsella, joka ei 
tiennyt, minne Kristus oli menossa (Joh. 14:5), on nyt suora havainto 
hänestä nousemassa Jumalan luo.

Kristus korostaa jälleen entistä hienomman ymmärryksen ja uskon 
tärkeyttä. Tuomaan ei enää tarvinnut fyysisesti tutkia Jeesuksen kä-
siä, mutta häntä piti vielä muistuttaa Kristuksen sambhogakayan läs-
näolosta. Hienompi, universaalimpi ja sisäisempi ymmärrys ja usko 
ovat Hengen tasolla, buddha-luonnossa (Dharmakayassa). Autuaita 
ovat he, jotka elävät tältä tasolta käsin.

Evankelista ei ole kiinnostunut laatimaan täydellistä luetteloa kaikis-
ta ylösnousseen Kristuksen antamista todisteista. Hän ei ole yhtään 
kummemmin kiinnostunut kirjaamaan kaikkia Jeesuksen maallisen 
elämänkään aikaisia toimia. Evankelistan kirjaama aines ei kuiten-
kaan ole vähämerkityksellistä historiallista aineistoa, koska hänen 
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kirjoituksillaan on selkeä tarkoitus palvella auttamalla lukijaa usko-
maan, että Jeesus on Kristus ja Jumalan Poika. 

Aikaisemmin on jo useasti viitattu siihen, että evankeliumiin uskomi-
nen on eräänlaista näkemistä, oivaltamista ja ymmärtämistä – ja että 
ainoastaan Jumalan valitut ja kutsumat voivat todella uskoa, mikä-
li he pysyvät Kristuksen rakkaudessa ja tottelevat hänen käskyjään. 
Evankelista pyrkii kaikin käytössään olevin kirjallisin taidoin ja vii-
sauksin auttamaan meitä ymmärtämään Kristuksen todellista, alussa 
ollutta luontoa, sekä mahdollistamaan meille ristiinnaulitsijan seu-
raaminen. Me tarvitsemme jonkin muodon päästäksemme Sen yhtey-
teen, joka on kaikkien muotojen takana. Muoto sinänsä ei kuitenkaan 
ole lopullinen asia.

Yangtze- ja Ganges-jokien varsilla kehitellyt muodot ja symbolit il-
maisevat – toisin kuin Jordanin varrella syntyneet – asioita pikem-
minkin feminiinisin äiti-tytär mallein kuin maskuliinisen Isä ja Poika 
käsittein. Niissä käytetään myös rakastajan ja rakastetun välisissä 
suhteissa eroottisia mielikuvia kuvattaessa Lausumatonta.

Suuri muoto – on se sitten tekstiä, ajatusrakenteita, esittävää taidetta 
tai musiikkikappale – voi sekä paljastaa että verhota totuuden. Sen 
tarkoituksena on kuljettaa sielu sen Yhden luo, joka kutsuu kaikkien 
muotojen tuolta puolen. Muodollisten asioiden kauneus ja viehätys-
voima ovat houkutuksia, jotka voivat helposti käännyttää etsijän kiel-
täjäksi. Logoksen ruumistukseen tarvitaan jonkinlainen ”liha.” Kris-
tus kuitenkin toteaa: ”Henki on se, joka tekee eläväksi, ei liha mitään 
hyödytä” (Joh. 6:63).

Evankeliumin kirjoittaja joutuu luonnollisesti käyttämään sellaista 
kieltä, symboleita ja kielikuvia, jotka soveltuvat hänen aikaansa ja ih-
misille, joille hän kirjoittaa. Nykyajan lukijat ovat kaukana kirjoittajan 
ajasta, paikasta ja kulttuurisesta taustasta. Heidän on tarpeen kuun-
nella pinnallisen, katoavan ja ehdollisen taakse yltävin sisäisin korvin 
evankelistan sanoja ja mielikuvia. Muussa tapauksessa me näemme 
vain heikosti ikkunan läpi, emmekä herää ikuiseen Kristukseen, vaik-
ka löytäisimme historiallisen Jeesuksen ja koskisimme naulanreikiä 
hänen käsissään. 
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Me voimme kohdata Jumalan Pojan vasta silloin, kun meidät on 
korotettu pinnallisen itsemme yläpuolelle Ihmisen Poikaan. Tämän 
kohtaamisen tapahtumapaikka on ikuinen nyt-hetki, MINÄ OLEN.

Kristuksen yksi erityinen alas tulemisen ja ylösnousemuksen jakso on 
nyt ohi. Evankeliumi oli alkanut uuden luomisen teemalla, joka on 
rinnakkainen vanhalle. Vanhan Adamin syntymän tapaan nyt on tul-
lut uusi Adam, Jumalan lapsi: ”Joka ei ollut syntynyt verestä eikä li-
han tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta” (Joh. 1:13). ”En-
simmäisessä Mooseksen kirjassa todetaan: ”Silloin Herra Jumala teki 
maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, 
ja niin ihmisestä tuli elävä sielu” (1. Moos. 2:7).

Jeesus Kristus valitsi opetuslapsensa miesten ja naisten joukosta ja 
puhalsi (hengitti) heihin Pyhän Hengen, oman hienon ruumiinsa, 
niin että he voisivat saada ikuisen ja katoamattoman elämän. 

Vanhalle Adamille luovutettiin valta ulkoisen luonnon suhteen. Uusi 
luomus kykenee hallitsemaan sisäistä luontoa. Kristus joutui kuole-
maan maailmalle, että hänen opetuksensa toteutuisivat täydellisesti 
niin että hänen opetuslapsensa saisivat uuden elämän. Hän varoitti 
opetuslapsiaan siitä, että heidän uuden syntymänsä kannalta oli vält-
tämätöntä juoda kärsimyksen malja.

Hänen opetuksissaan ei ole mitään sentimentaalista, pehmeää tai 
helppoa, mutta lopulta se on kuitenkin täynnä toivoa. Hän sanoi: 
”Totisesti, totisesti minä sanon teille: te joudutte itkemään ja valit-
tamaan, mutta maailma on iloitseva; te tulette murheellisiksi, mut-
ta teidän murheenne on muuttuva iloksi. Kun vaimo synnyttää, on 
hänellä murhe, koska hänen hetkensä on tullut; mutta kun hän on 
synnyttänyt lapsen, ei hän enää muista ahdistustaan sen ilon tähden, 
että ihminen on syntynyt maailmaan. Niin on myös teillä nyt murhe; 
mutta minä olen taas näkevä teidät, ja teidän sydämenne on iloitseva, 
eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne” (Joh. 16:20–22).
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UUSI ALKU

Sen jälkeen Jeesus taas ilmestyi opetuslapsilleen Tiberi-
aan järven rannalla; ja hän ilmestyi näin: Simon Pietari ja 
Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, ja Natanael, joka oli 
Galilean Kaanasta, ja Sebedeuksen pojat sekä kaksi muuta 
hänen opetuslapsistaan olivat yhdessä. Simon Pietari sanoi 
heille: ”Minä menen kalaan.” He sanoivat hänelle: ”Me läh-
demme myös sinun kanssasi.” Niin he lähtivät ja astuivat 
venheeseen; mutta eivät sinä yönä saaneet mitään. Ja kun 
jo oli aamu, seisoi Jeesus rannalla. Opetuslapset eivät kui-
tenkaan tienneet, että se oli Jeesus. Niin Jeesus sanoi heil-
le: ”Lapset, onko teillä mitään syötävää?” He vastasivat hä-
nelle: ”Ei ole.” Hän sanoi heille: ”Heittäkää verkko oikealle 
puolelle venhettä, niin saatte.” He heittivät verkon, mutta 
eivät jaksaneet vetää sitä ylös kalojen paljouden tähden. Sil-
loin se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, sanoi Pietarille: ”Se 
on Herra.” Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, vyötti 
hän vaippansa ympärilleen, sillä hän oli ilman vaatteita, ja 
heittäytyi järveen. 

Mutta muut opetuslapset tulivat venheellä ja vetivät peräs-
sään verkkoa kaloineen, sillä he eivät olleet maasta kauem-
pana kuin noin kahdensadan kyynärän päässä. Kun he as-
tuivat maalle, näkivät he siellä hiilloksen ja kalan pantuna 
sen päälle, sekä leipää. Jeesus sanoi heille: ”Tuokaa tänne 
niitä kaloja, joita nyt saitte.” Niin Simon Pietari astui ven-
heeseen ja veti maalle verkon, täynnä suuria kaloja, sata vii-
sikymmentä kolme. Ja vaikka niitä oli niin paljon, ei verkko 
revennyt. Jeesus sanoi heille: ”Tulkaa einehtimään.” Mutta 
ei kukaan opetuslapsista uskaltanut kysyä häneltä: ”Kuka 
sinä olet?”, koska he tiesivät, että se oli Herra. Niin Jeesus 
meni ja otti leivän ja antoi heille, ja samoin kalan. Tämä oli 
jo kolmas kerta, jolloin Jeesus noustuaan kuolleista ilmes-
tyi opetuslapsillensa (21:1–14). 
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Yksi sykli on lopussa ja toinen alussa eri tasojen välisessä energian 
alituisessa vaihdossa: kosminen yajña ja uhraus. Kosmoksen ylläpi-
tämisen pyhä työ vaatii välttämättä energiaa ylhäältä. Sitä tarvitsevat 
yksilölliset inhimilliset olennot ja niitä suuremmat sisäiset ja ulkoiset 
järjestelmät. Unohduksen ja hävityksen voimat ovat kuitenkin jatku-
vana uhkana tälle vaihdannalle. 

Me erkanemme jatkuvasti ristin polun vapaudesta – itsemme ris-
tiinnaulitsemisesta maailmaan ja maailman itseemme – ja palaam-
me takaisin pelkojen ja omahyväisyyden piiriin. Maailman susi uh-
kaa kaiken aikaa Kristuksen lammasta sekä jokaisessa inhimillisessä 
olennossa että yhteisön piirissä. Lammas on heikko. Se tarvitsee ra-
vintoa ja huolta. Kristus oli tullut maailmaan ja kuollut ristillä kutsu-
akseen lampaitaan, jotka olivat hajaantuneet ja joutuneet eksyksiin. 
Hän halusi näyttää niille oikean tien. Nyt hän ei enää ole lihallisessa 
muodossa, vaan vapaa fyysisen kehon rajoituksista, mikä sallii hänen 
elävän kaikkien opetuslastensa sisäisyyksissä.

Sisäinen Kristus joudutaan tosin ruumistamaan yhä uudelleen. Se on 
ikuisen elämän ydinolemus, joka ei löydy ajallisesta ulottuvuudesta. 
Se sivuaa aikaa vain nykyhetkessä. Se ei jatku ajan puitteissa, vaan 
syntyy uudelleen aina tuoreena yhdestä elävästä hetkestä toiseen. 
Siinä ei ole kyse ajallisuuden pidentämisestä, vaikka se ilmeneekin 
historiallisesti. 

Ikuisessa elämässä ei ole historiaa. Alusta saakka oleva on aina tuo-
retta ja alussa. Tämä todentuu Pietarille ja samoin meille jokaiselle 
sillä hetkellä, kun me tulemme itseemme ja oivallamme, ettemme me 
omin voimin ja pysymättä Kristuksen yhteydessä, voi saavuttaa mi-
tään. 

Mitä tahansa aarteita me kalastammekaan – tavallisia kaloja tai mitä 
muuta tahansa – niin kaikki sellainen on pyhää toimintaa, mikäli se 
suoritetaan uhrina. Me emme saa mitään todellista ja pysyvää saalista 
ilman ylhäältä tulevaa apua.

Kun Pietari oli todennut, ettei hän koko yön kalastamisen jälkeen 
ollut saanut mitään, vaan oli yhä alkutilassaan. Tämä tilanne muis-
tuttaa hyvin paljon tilannetta, missä hän ensimmäisen kerran tapasi 
Jeesuksen. Sama näky, mutta uusi sisäinen näkemys. Samat sanat, 
mutta uudempi syvyysulottuvuus ja laajempi vastuu. Kyse on kertau-
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tumisesta, mutta pikemminkin spiraalimaisesta kuin kehämäisestä, 
sillä uuden syklin alkupiste on eri tasolla. 

Luukkaan (5:1–11) mukaan Pietari oli ensi kertaa tavatessaan häm-
mästynyt Jeesuksen omituisesta kyvystä ennustaa verkon tarkka 
paikka niin, että kalansaalis oli suunnaton. Silloin Pietari oli havain-
nut valtavan kuilun Jeesuksen suuruuden ja hänen itsensä pienuuden 
välillä ja pudottautunut sitten polvilleen maahan sanoen: ”Mene pois 
minun luotani, Herra, sillä minä olen syntinen mies.” Kristus oli va-
kuuttanut hänelle: ”Älä pelkää, tästä lähin sinä saat saaliiksi ihmisiä.” 
Sitten hän ja hänen ystävänsä olivat tuoneet veneensä maihin, hylän-
neet kaiken ja tulleet Kristuksen seuraajiksi.

Tämän jälkeen Kristus on valinnut ja valmistanut opetuslapsia ja an-
tanut heille Hengen sekä lähettänyt suorittamaan Jumalan työtä – 
niin että Kristuksen jano tulisi sammutetuksi. Pietari on näiden ope-
tuslasten seurassa. Hänessä näyttää olevan johtajan ominaisuuksia, 
koska muut opetuslapset seuraavat häntä luonnollisesti. Hänen sy-
vyyksissään on kuitenkin vielä epäuskoisuutta, mikä on täysin yleistä 
ja ymmärrettävää. 

Kaikkien eri tasojen välillä käydään taistelua. Osa haluaa palvella 
Jumalaa, toisen pyrkiessä pakenemaan vastuuta ja ristiinnaulitsijan 
polkua seuraavan kohdalle tulevia kärsimyksiä. Jeesus itse oli toivo-
nut säästyvänsä siltä maljalta, mikäli se olisi ollut mahdollista. Hän 
kuitenkin ylitti itsensä ja samalla maailman ja alistui Isän tahtoon: 
”Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan Sinun” (Luuk. 
22:42). Pietari kuitenkin tarvitsee yhä apua ylhäältä voidakseen 
unohtaa itsensä ja yhdistyäkseen Kristukseen sekä siihen voimaan, 
jonka hän sai ottaessaan vastaan Pyhän Hengen. Hän luottaa omiin 
ja ystäviensä voimiin. Toiveistaan huolimatta he kuitenkin hylkäävät 
yhä uudelleen Kristus-yhteytensä ja suuntaavat veneensä maailman 
myrskyisille vesille. 

Kristus ei silti hylkää heitä eikä menetä toivoaan. Hän tietää, ettei-
vät he voi tehdä mitään, mikäli he eivät pysy viinipuun oksien tapaan 
hänen yhteydessään. Kristus saapuu heidän luokseen silloin, kun he 
eivät tavanomaisessakaan mielessä ole pitkällisen vaivannäön jälkeen 
saaneet mitään saalista. Nyt he ovat avoimia hänen runsautensa ih-
meelliselle vastakohdalle verrattuna heidän omaan köyhyyteensä.



253

Ihmeellisen kalansaalis ei sekään kosketa Pietaria eikä avaa hänen 
muistiaan. Jeesuksen rakastama opetuslapsi tunnistaa ensimmäise-
nä rannalla seisovan Kristuksen. Tämä on odotettavissa, koska Kris-
tus paljastaa itsensä ainoastaan häntä rakastaville. Hän tietenkin 
rakastaa heitä kaikkia, mutta ei vastakkaisiin tuntemuksiin nojaavas-
sa, subjektiivisessa mielessä. Hän ei elä persoonallisen olemuksensa 
kautta, vaan Kristuksen olemuksessa. 

Tämä selittää evankelistan haluttomuuden paljastaa rakkaan opetus-
lapsen nimeä, sillä tämän oma nimi ei enää edusta rakkaan opetus-
lapsen todellista olemusta, koska hän elää nyt Kristuksen nimissä. 
Hänen nimeäminen fyysisen perheen nojalla joksikin merkitsisi hä-
nen väheksyntäänsä – jota ihmisjoukot tekivät Kristuksen suhteen.

Pietari elää kuitenkin yhä oman egonsa ja tahtonsa mukaan. Saatana 
oli aikaisemmin houkutellut hänet kieltämään Kristuksen. Nyt Pietari 
hylkää Kristuksen unohduksensa johdosta. Muistutus Kristuksen läs-
näolosta aiheuttaa hänessä alastomuuden kaltaista häpeää, jonka hän 
pyrkii peittämään. Pietari ei kuitenkaan voi piiloutua Kristukselta, 
vaan tuntee piston omassatunnossaan ja päätyy kuin unesta herännee-
nä oikeaan mielentilaan, jossa hän muistaa mestarinsa. Kiivautensa 
ja lapsenomaisen yksinkertaisuutensa ja innokkuutensa johdosta hän 
hyppää veteen ja lähestyy Kristusta – joskaan ei ole lainkaan varmaa, 
että hän saapui rantaan ennen kuin muut veneessä olijat.

Suuresta kalansaaliista huolimatta he saavat ravintonsa siitä kalasta, 
joka oli jo valmistettu heille ylhäältä käsin. (On kiinnostavaa huoma-
ta, että edellä kuvattu tapahtuma on toiminut joidenkin varhaisten 
ehtoollistoimien mallina, joissa leivän ohella käytettiin viinin asemas-
ta kalaa).

Voidaan ajatella Jeesuksen rannalle pyhän aterian valmistusta varten 
laittaman nuotion muistuttaneen Pietaria toisesta nuotiosta, jonka 
äärellä hän oli sotilaiden kera lämmitellyt itseään sillä välin, kun yksi 
näistä läimäytteli Jeesusta oikeudenkäynnin aikaan. Seurannut tila 
antaa viitteitä siitä, että Pietari liikuttuu ja nöyrtyy sisimpiään myö-
ten ja on nyt valmis kuuntelemaan ja puhumaan Kristukselle syvem-
mässä ymmärryksen tilassa.

Kristus on edellisen tapaamisensa jälkeen käynyt olemuksessaan läpi 
muutoksia. Opetuslapset eivät kuitenkaan rohkene kysyä häneltä, 
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koska hänen olemuksestaan säteilee nyt suunnaton voima. Toisaalta 
on vaikea kysellä mitään sellaiselta henkilöltä, joka jo ennalta tietää 
kysyjän ajatukset.

KRISTUS-LAMMAS MAAILMAN SUSIEN KESKELLÄ

Kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille: 
”Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enem-
män kuin nämä?” Hän vastasi hänelle: ”Rakastan, Herra; 
sinä tiedät, että olet minulle rakas.” Hän sanoi hänelle: 
”Ruoki minun karitsoitani.” Hän sanoi hänelle taas toista-
miseen: ”Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua?” 
Hän vastasi hänelle: ”Rakastan, Herra; sinä tiedät, että olet 
minulle rakas.” Hän sanoi hänelle: ”Kaitse minun lampai-
tani.” Hän sanoi hänelle kolmannen kerran: ”Simon, Jo-
hanneksen poika, olenko minä sinulle rakas?” Pietari tuli 
murheelliseksi siitä, että hän kolmannen kerran sanoi hä-
nelle: ”Olenko minä sinulle rakas?” ja vastasi hänelle: ”Her-
ra, sinä tiedät kaikki; sinä tiedät, että olet minulle rakas.” 
Jeesus sanoi hänelle: ”Ruoki minun lampaitani. Totisesti, 
totisesti minä sanon sinulle: kun olit nuori, niin sinä vyötit 
itsesi ja kuljit, minne tahdoit; mutta kun vanhenet, niin sinä 
ojennat kätesi, ja sinut vyöttää toinen ja vie sinut, minne et 
tahdo.” (myöhempi lisäys: Mutta sen hän sanoi antaakseen 
tietää, minkä kaltaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava 
Jumalaa). Ja tämän sanottuaan hän lausui hänelle: ”Seuraa 
minua” (21:15–19). 

Ylösnoussut Kristus tarvitsee Pietaria ja symbolisesti hänen kauttaan 
jokaista muuta vastaanottavaista jatkamaan hänen ja hänen Isänsä 
työtä. Pietari tarvitsee tietenkin Kristusta antamaan tarkoituksen 
omalle olemassaololleen. Kristus tietää tämän ja tulee Pietarin luo 
vedoten tämän korkeimpaan tietoisuuteen. Pietarikin tietää omat tar-
peensa, mutta hän ei omista vielä täysin itseään ja päätyy siten unoh-
tamaan yhteytensä Kristukseen ja omaan todelliseen tilaansa ja tar-
peeseensa. Ehkä juuri tästä syystä häntä kutsutaan tässä tilanteessa 
inhimilliseen sukuun liittyvällä nimellä Simoniksi, Johanneksen po-
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jaksi, eikä Pietariksi, jonka nimen Jeesus antoi hänelle merkiksi siitä 
tärkeästä asiasta, että tämä oli oivaltanut oman mitättömyytensä.

Rakastaako hän Kristusta enemmän kuin nämä? Evankeliumin kir-
joittaja on taitava kirjailija, joka jättää kiusallisen monitulkintaises-
ti kertomatta, keihin näillä viitataan. Rakastaako Simon Kristusta 
enemmän kuin näitä asioita, kuten venettä, kaloja tai kaupankäyntiä? 
Vai rakastaako hän Kristusta enemmän kuin muita ihmisiä, opetus-
lapsia ja ystäviä? Rakastaako hän Kristusta enemmän kuin muut? 
Onko Pietari varma siitä, ettei maailmassa ole mitään – ystäviä, suku-
laisia tai omaisuutta – jota hänen sydämensä kaipaisi enemmän kuin 
Kristusta? Onko ylipäänsä kukaan varma tällaisesta asiasta?

Miten voisi Pietari tai kukaan meistä tietää – muuten kuin kilpailu-
henkisissä, omaa hartautta korostavissa kuvitelmissaan – rakastaako 
hän Kristusta enemmän kuin muut ihmiset? Tuskin kukaan voisi epä-
röimättä vastata vakuuttavasti tämän kaltaisiin kysymyksiin. Valinta 
ristiinnaulitun Kristuksen ja muiden halujen, hyväksynnän ja toisten 
ihmisten ylittämisen tarpeen välillä ei ole hetkessä suoritettavissa. 
Kyse on koko persoonallisuudesta. Kumman me valitsemme: itsem-
me vai Kristuksen? Monet sudet vaanivat samassa sydämen tilassa, 
jossa Kristuksen lampaatkin leikkivät. Kristus voisi huudahtaa: ”Pie-
tari, Pietari – kuinka kauan sinä ristiinnaulitset minua?”

Pietarin tai muidenkaan opetuslasten koettelemukset eivät kuiten-
kaan ole vielä ohi. Viittaamatta mihinkään edellisistä asioista tai hen-
kilöistä voidaan kysyä: rakastaako Pietari todella Kristusta? Pietari 
sallii taas Kristuksen nähdä sydämeensä, ja tämä kysyy kolmannen 
kerran saman kysymyksen polttaakseen sen kiinni Pietarin sydä-
meen. Muussa tapauksessa unohduksen demoni ottaisi tämän jälleen 
haltuunsa. 

Pietari on nyt omantunnon tuskissaan. Hän ei ole loukkaantunut sii-
tä, ettei Kristus luota häneen, vaan siitä, että hän oivaltaa Kristuksen 
tietävän kaiken ja pelkää hänen löytävän Pietarin puutteet ja arvotto-
muuden Kristuksen häneen luovuttaman Pyhän Hengen kantajana. 
Kun Pietari nyt luopuu itsestään, niin hän tulee Kristuksen omaksi ja 
kuuluu silloin myös itselleen. Vasta silloin Kristus asettaa hänet huo-
lehtimaan pienistä lampaistaan. 
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Sekä sisäinen että ulkoinen Jumalan lammas on aina heikko ja tarvit-
see ravintoa ja suojaa maailman susia vastaan sekä meissä että mei-
dän ulkopuolellamme. Ainoastaan äärimmäisen valppauden kautta 
saattaa susien ja lampaiden välille syntyä rauhan tila, jota kutsutaan 
uuden Jerusalemin Immanueliksi (Jesaja 11:1–6, 65:17–25). Pietari 
kutsutaan tähän vartiotehtävään, unesta ja unohduksista heräämi-
seen. Kun Shiva suorittaa ikuista vapauden tanssiaan, hän astelee 
Muyalakan eli unohduksen demonin pään päällä.

”Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja 
ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua” (Mark. 8:34). Ennen kuin Pie-
tari voidellaan Kristuksen opetuslapseksi, häntä varoitetaan ja kutsu-
taan juomaan kärsimyksen malja ja kestämään risti. Nuorena Pietari 
saattoi pukeutua ja tehdä halujensa mukaan. Vanhetessaan ja kypsy-
essään hän ei enää ole vapaa toteuttamaan halujaan oman tahtonsa 
mukaan, vaan hänen täytyy nöyrtyä toisenlaiseen tahtoon, koska hän 
ei enää halua olla oma itsensä, vaan tahtoo tulla Kristuksen ja Juma-
lan omaksi. 

Hengestä syntyneet eivät julista itseään, sillä ”tästä miehestä on nyt 
tullut toinen, joka ei ole hän itse eikä ole hänen omaisuuttaan (Ploti-
nus, Enneadit” 6.9.10). Hän on Kristuksen henkinen poika ja hänen 
veljensä, joka on syntyisin yhteisestä Isästä ja Äidistä. Hänen täytyy 
omistautua Heidän työhönsä ja totella Heitä mestarinsa tapaan aina 
kuolemaan saakka välittämättä siitä, kuinka paljon se sotii hänen 
omaa tahtoansa vastaan. Pietarin pitää todella ymmärtää, että Kris-
tuksen seuraaminen on ristin tie ja että ainoastaan Karitsa voi olla 
kruunattu kuningas.

ÄLKÖÖN ETISIVÄ LOPETTAKO 
ENNEN KUIN HÄN LÖYTÄÄ

Niin Pietari kääntyi ja näki sen opetuslapsen seuraavan, 
jota Jeesus rakasti ja joka myös oli aterioitaessa nojannut 
hänen rintaansa vasten ja sanonut: ”Herra, kuka on sinun 
kavaltajasi?” Kun Pietari hänet näki, sanoi hän Jeesuksel-
le: ”Herra, kuinka sitten tämän käy?” Jeesus sanoi hänelle: 
”Jos minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kunnes 
minä tulen, mitä se sinuun koskee? Seuraa sinä minua.” 
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Niin semmoinen puhe levisi veljien keskuuteen, ettei se ope-
tuslapsi kuole; mutta ei Jeesus sanonut hänelle, ettei hän 
kuole, vaan: ”Jos minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen 
asti, kunnes minä tulen, mitä se sinuun koskee?” Tämä on 
se opetuslapsi, joka todistaa näistä ja on nämä kirjoittanut; 
ja me tiedämme, että hänen todistuksensa on tosi. On paljon 
muutakin, mitä Jeesus teki; ja jos se kohta kohdalta kirjoi-
tettaisiin, luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kir-
jat, jotka pitäisi kirjoittaa (21:20–25).

Pietari seuraa Kristusta tietäen, että hänen pitää tulla ristiinnauli-
tuksi maailmaan ja maailman häneen. Hän on kuitenkin huolissaan 
ystävästään, Jeesuksen rakastamasta opetuslapsesta, ja haluaa tietää 
tämän kohtalon. Toisaalta hän ehkä toivoo, että tuo rakas opetuslapsi 
jakaisi osan Kristuksen hänelle osoittamasta vastuusta, sillä Pietarin 
myöntävän vastauksen taakse saattoi yhä kätkeytyä pieni kielto.

Toisilta opetuslapsilta edellytetty työ ei kuitenkaan ole samaa kuin 
Pietarin. Kunkin opetuslapsen on löydettävä oma erityinen, oman 
olemuksensa ja kykyjensä mukainen tapa palvella Jumalaa. Rakas 
opetuslapsi saattaa tarpeen vaatiessa jäädä odottamaan Kristuksen 
saapumista ja kutsua omaan tehtäväänsä. Toisaalta hän saattaa jäädä 
sisäisen kutsun nojalla rukoilemaan Kristusta kontemplatiivisessa ti-
lassa elämänsä loppuun saakka. 

Tämä asia ei kuulu Pietarille. Hänen on suoritettava se, mitä häneltä 
vaaditaan. Pietari ja rakas opetuslapsi ovat hyvin erilaisia. Miespuo-
listen opetuslasten piirissä Pietari on rakkaalle opetuslapselle samaa 
kuin Martta on Marialle naispuolisten keskuudessa. Toinen näistä 
suuntautuu enemmän toimintaan, toinen sisäiseen näkemykseen. 
Kristus tarvitsee kuitenkin molempia ja kumpikin heistä toisiaan. Li-
säksi he tarvitsevat muita opetuslapsia ja omia oppilaita voidakseen 
jatkaa yhteisen Isänsä työtä.

Jeesus oli nyt valmistanut muita jatkamaan pyhää työtä sisäisen ja 
ulkoisen kosmoksen ylläpitämiseksi. Nyt hän saattoi vapautua vas-
tuistaan, jotka sitoivat hänet maahan ja kohota korkeammalle Isän 
yhteyteen. Jatkuva pyhä työ on välttämätöntä, koska hävittävät voi-
mat ja ymmärtämättömyys ovat suuria ja aina läsnä. Evankeliumissa 
on selvää näyttöä siitä, että Jeesuksen sanomat ja opetukset kuultiin 
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ja ymmärrettiin jo hänen elinaikanaan usein väärin, vaikka hän itse 
oli läsnä. Jopa hänen omat opetuslapsensa eivät välttyneet väärinkä-
sityksiltä – puhumattakaan niistä, jotka eivät halunneet ottaa vastaan 
valoa tai asettuivat häntä vastaan.

Vääristymät, väärinymmärrykset ja vastustus totuutta kohtaan ovat 
luonnollisia ja odotettavissa olevia asioita. Syvien sisäisten näkemys-
ten ylläpito on vaikeata ja vaatii jatkuvaa taistelua itsensä kanssa. 
Henkinen sokeus kuuluu maailmaan. Kristuksen on tarve kuolla ris-
tillä, koska me pysymme unessa: ”He kuulivat äänen taivaasta sano-
van: ’Oletko julistanut nukkuville? Ja ristiltä kuului nöyrä vastaus, 
’kyllä.’” (Pietarin ev. 41–42)

Unessa olevat ja heräämättömät ristiinnaulitsevat alati Kristusta. 
Heräämistä haluavien täytyy taistella tämän nukkuvan maailman 
puitteissa. Sillä tavoin he voivat osallistua Kristuksen kärsimyksiin ja 
vähentää hänen suruaan. Viisaiden ihmisten sanojen ja kirjoitusten 
avulla meidät voidaan saattaa alkuperäiseen värähtelytaajuuteen Sa-
nan suhteen. Tosin ei alkuperäiseen siinä mielessä, missä se oli fyy-
sistä todellisuutta 2000 vuotta sitten lausuttuna, vaan siten kuin se 
alussa ilmeni ja yhä on alkuperäisen lähteensä todellisuudessa.

Kuolema voi kohdata henkilöä minä hetkenä tahansa, joten siinä 
merkityksessä maailmanloppu on aina lähellä. Kun tajuamme tämän, 
me olemme tienristeyksessä, jossa meidän pitää valita Kristuksen ja 
maailman, orjantappurakruunun ja vallan ja omistamisen kruunun 
välillä. 

On sopivaa korostaa evankeliumin kirjaamia ylösnousseen Kristuk-
sen viimeisiä sanoja, sillä niita ei ole suunnattu ainoastaan Pietarille, 
vaan kaikille niille, jotka voivat ne kuulla: ”Sinun tehtäväsi on seurata 
minua.”

Jokainen meistä joutuu aloittamaan alusta, mahdollisesti yhä uu-
delleen, mikäli me haluamme päästä katoamattomaan alkuun. Jee-
sus lausuu eräässä ei-kanonisessa papyrus-tekstissä, joka löydettiin 
Egyptin Oxyrhynchuksesta 1800-luvun lopussa: ”Älköön etsijä lo-
pettako ennen kuin hän löytää, ja kun hän löytää, hän hämmästyy. 
Hämmästyttyään hän tulee valtakuntaan, saavuttuaan sinne, hän saa 
levon.”
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Me voimme kohdata Jumalan Pojan vasta silloin, 
kun meidät on korotettu pinnallisen 

itsemme yläpuolelle 

Ihmisen Poikaan. 

Tämän kohtaamisen tapahtumapaikka 
on ikuinen nyt-hetki,

MINÄ OLEN


