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alkulause.
Iksi kysymys on yhteinen kaikille ihmisille, ihan eri ikäisillekin,

kysymys: mitä on tämä minun elämiini?
Lapsille se kysymys luot tosin olla »vaan uteliaisuuden syn-

nyttämä, kun laitti, mitä he ympärillänsä näkeluät, sen heissä
herättää: elämän alituinen syttyminen ja sammuminen, lastvien
elpyminen ja jälleen lakastuminen, äidin kuolema, tähdet, ajatus-
ten rajattomuus. Mutta täysiköijille se kysymys muuttun kiiy-
täuuöllisekst elämänkysymykscksi. Jutta täysikäinen ihminen Ivoisi
ilolla toimia, täytyy hänellä olla joku usko elämänsä merkitykseen.

Tiima kysymys, mitä warten olen olemassa, eli, mitä minun
un elämässä tekeminen, ci kuitenkaan ole yhteinen autuastaan eri
itäisille ihmisille, luaan se un yhteinen myöskin eri kansallisuuksiin
kuulilwille, eri maan osissa astuville, eri tapaisille, eri liclisille,
eri lviirisille ihmisille.

Niin että jus jokin kysynuis lvuisi yhdistää ihmisiä, niin kysy-
mys, mitä lvartcn me elämme, yhdistäisi meidät kaikki yhdeksi,
lapset ja täpsitäisct, kiinalaiset, intialaiset, europalaisct, mitä ikinä
meitä maapallolla luytyneekin.

Wielä enemmän yhtyisimme kaikki, jos »vastauskin olisi ylsi.
Ia ioastllns on luin outin yksi. Muttci eri kansat lllkaluat

»vasta nyt herätä siihen hcnunintoon, että heidän eri uskontonsa
erikoisine meuoineen jn »Zkunkappalcinecn owat ytimeltään kaikki
sumun totuuden tulkkeja, ja että heidät on erottanut toisistaan
ainoastaan wähäarwuiset ulkonaiset muodot. On olemassa Bud-
dan uskonto, on Konfusiutsen uskonto, on Kristuksen uskonto. Mitä



on nyt näiden uskontojen yhteinen »vastaus kaikille, eri-iläisille,
eri rotnisille, eri »värisille, eri kiclisille ihmisille yhteiseen elämän-
kysymykseen?

Kuinka »voisimme sen tietää, kun tawallisesti emme tiedä mi-
tään umautaan uskunnuupcrustajan opista! Meitä savutaan kris-
tityiksi, — me tunlninmc Kristuksen pcrustamau uskonnon tunnus-
tajiin eli, toisin sanoen, meidän siis pitäisi ymmärtää elämää,
niinkuin Kristus siitä opetti. Mutta jos kysyttäisiin, mitä Kristus
fttteu opetti elämän olelvau, kuka meistä tietäisi tähti» »vastata?
Eitu päiuloastoin tunnu jotenkin uudelta ja oudolta se luiiitc, että
Kristus muka olisi selittänyt, mitä tämä elämämme o»?

Tieto elämän karkotuksesta antaa elämäniloa, mutta eilö ny-
kyisiltä, lljatteleluiltll ihmisiltä puutu kaikki elämänilo ja eilö heidän
keskuudessaan ole laajalti lewinnyt se »vakaumus, että elämällä ei
ole jnnri mitään tarkatusta tai ainakin että elämän arlvotusta on
mahdoton ratkaista?

Kristuksen aikalaiset tuitcutin kunntelilvat hänen puheitansa
niinkuin taiwaasta tulelvaa elämän leipää, juuri siksi, että he tnn-
silvat hänen tahtowan luastata jokaisen untaan sydämen kysymyk-
seen, tunsituat, että puhe oli »vapautumisesta, elämänilosta. Hä-
nen ympärillään tnllui lväkeä niinkuin olisilvat saaneet juoda omaa
pelastustaan hänen huntiltansa. Ia un ewankeliumin kirjottajilla-
lin nimenomaan nätytvissä tnu sama hurmaus, kuten esimerkiksi
Johanneksen eusimäisen epistolan altusanuissa. luhanucs sanoo
lirjottawansa epistolan »elämän sanasta, joka alusta oli, jonka me
lnulimme, junla me silmillämme uäimme, jota me katselleet ulemme
in meidän kätemme pidelleet uivat." Elämän sana — mitä se un
muuta luiu sana siitä, mitä elämä un. „Ia näitä me teille lirjo-
tamme, että teidän ilonne täydellinen olisi", sanuo sama Johannes.
He oivat siis pidelleet sen miehen kättä, lunllcct sen miehen ääntä,
joka ilmotti, mitä elämä on, ja nyt hän, Johannes, tahtoo lirjottaa
muillekin tästä asiasta, että hekin saisiwnt saman elämänilon!

Niin silloin.
Mntta kuinka on tapahtunut, että nykyiset ihmiset eilvät enää

tule ajatelleeksikaan, että wastaustct »voisi sieltäpäin hakea, tai että
sitä olisi koetettu sieltäpäin edes mitankaan?



Syy siihen, etteiwät nilamme ihmiset, Ivailla janoaluat »vas-
tausta cliimäutysymylseen, odota sitä löytäwänsä eluankeliumi-
lirjasta, un siinä, että lun Jeesuksen nimi waan juuhtuu mieleeu-
kin, tnlluahtaa sen yhteydessä esille suuri joukku järjettömiä uskon-
kappaleita wnstaamaan Jeesuksen asemasta siihen, mitä tahdottiin
Jeesukselta itseltään kysyä. Noissa uskonkappaleissa ei ole mitään
luastllusta jokaisc» omassa sydämessä olcwaan itsenäiseen kysymyk-
seen, mitä »varten minä elän, »vapaaseen ja kotoiseen kuin järlvet ja
metsät ja sininen tailvas. Ia niin ihmiset kääntyivät suurimmasta
clämänopettajnstll pois tulematta edes häneen asti.

Mutta katsahtakaamme kerran, mitä se Jeesuksen oppi oikeas-
taan on, — »vapaasti, rohkeasti, oman järjen selwässä »valossa.
Ehkä yhteps sydämen kysymysten ja Jeesuksen antamien »vastaus-
ten wälillä on läheisempi tuin on »voitu aalvistaci.

Tässä kirjasessa samoinkuin sen myöhemmin julkaistawassa
jatkossa ou elvaulcltumia luettu yksistään »vaan tartotutscssa Halen
selluyyltä siiheu, mitä Jeesus »vastasi kaikille yhteiseen elämän-
kysymykseen.

Ei mitään ennakolta päätettyjä perusteita tule tämmöisessä
lukemisessa kysymytsccu, Erittäintiiän ei saa olla päätettynä,
että elunnteliumien jutninen sana ulisi lucltawa jumalan sanana.
Eillä tämmöinen päätelmä edellyttää, että ulinan ju scllvillä mel-
kein kuku asiasta, jumala kun uli mula toimittanut ihmisille
crehtymättömäu lirjau.

Tämän »uudeksi testamentiksi" sanutun kirjan arlvu riippuu
siis meille yksistään siitä, missä määrin scllvinä jn himmeutymät-
tömiuä Jeesuksen omat sanat ja opetukset oivat siinä säilyneet.
Kaikki civantetistain tiedonannot, selitykset ja kertomukset, mitkä
aultaiuat selivyytecn Jeesulseit oikeasta tarlutulsesta, uostaivat
kirjan arlvoa; lailli se taas, mikä tätä sellvyyttä himmentää, »vä-
hentää kirjan ariuoa. Emme tietysti woi oduttaa, että tässä kohta
2,000 »uuodeu iuanhassa kirjassa, joka on käynyt niin munen wai-
hccn läpi, jota on lirjotcttu läsilirjotukscsta läsikirjotukseeu, johon



un lisäelty, josta un poistcttn, jussa un siirretty sanoja ja lauseita
paikasta toiseen, olisi taikli säilynyt semmoisena, tuin se oli nttupe-
räiscsti esitetty. Emme edes odota, että niillä altuperäisillä omin
silmin näkijöillä ja omin kurlviu kuulijoitta, )uidcu lcrtumnksiin
eivankeliuinic» esitys perustuu, olisi ollut erehtymättömän oiten
käsitys Jeesuksen sanojen sisällyksestä.



Jeesuksen syntyminen ihmisestä.

Edessämme on Matenksen 1 luku, luettelo Jeesuksen
esiisiotii Anbrahamiota alkaen Daaivid knninkaan kantta
Joosefiin, Marian mieheen asti. Tämä li,ettclo sisöltöö siis
Joraelin kansan siinriinman ja loistawiminan snmnn, johoii
jllntnlaisten kansallisylpeys oli keskittynyt.

Mitä tartottaa töniä sukuluettelo?
Ei »voi olla näkemättä että sen »varsinainen tarkotus ou

suoda Jeesutseu syntymisen ympärille kootuksi parasta kun-
niaa jn loistoa, mitii ihini-xmieliliimitnksella on ollut tarjot-
taivana. Aabrahamin ja klini-mms Dnaluidin piti oleman
bänen esi-isiiinsii snoraan nleiielvassa polmessa, samalla kuin
Inmtiltin itsensä Piti oleman hiilien siittäjiinsä!

Mitii Marten tiitii kaikkea?
Niintaliail kuin ihmiset owat lapsuuden tilassa ja luule-

mat, ettii jonkun elämiin-opettajan kunnia riippuu scmmoi-
ji-xlu liiloiluiji-xtn seiloic-tu li,in hiineii sl>ntli!iiisensii laadnota,
saattaa tämmöiset sulnlnettelot ja eiiiioinaiinndet itse synty-
iiiijeosii tuntua tarpeellisilta. Mutta heti kun huomataan,
ettii oilea arwon löhdc täytyy olla ihan toisaalla, kadottamat
ne mertityksensö,
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Sitäpaitsi antaa ewanlelilimi itse aihetta ihan PciinMas-
taiseen käsitykseen.

EMllnkclinmissa kcrrotnali näet, ettii Maria oli Joosc.
fiin kihlattu ja cnneiikuin he yhteen tnlimat, huomattiin
Maria raskaaksi. Silloin Joosef, joka oli hurskas mies eikö
tahtonut kihlattuansa saattaa huonoon maineeseen, Piiötti
hiljaisuudessa hylätä hiinet, mutta otti sitten eriiiin linen
nähtyään hiinet kuitenkin Puolisokseen, »vaikkei ollutkaan hii-
lien yhteydes-söön siihen asti knin hiin lapsensa synnytti.
Tömö on kerrottu Mateuksen 1 luwun 18—25 »vörssyissii.

Kertomus miattonmsta jumal-öidistii, joka ei tiennyt
mitään miehestö, »voi kyllö olla kaunis, se »voi olla runolli-
nen, se »voi olla taitcellsen esityksen csincenö, se »voi olla eh-
dottoman Puhtauden ihanteen symboolina eli »vertausll,-

»vanci; mutta tömö kaikki ci »voi aikaansaada, eliö kertomuk-
sen sanallinen sisöltö cnöii »voisi olla uskontomme csineenii.
Sillö se, Niikii tiissö kertonllikscssa kerrotaan, ci »voi olla
tosi. Ia aika on tiillnt, ettii uskonto Moi sisöltiiö ainoas-
taan totuutta.

Jos siis ei »voi ajatella, ettö Jeesus oli jumalan siit-
töniii, — jos ci myösköön sna ajatella, ettö hiin olisi ollut
Joosefin poika, ja jos kuitenkin, tahtomatta jäädä kokonaan
epätietoiseksi, pyrkii cmankcliumin kertomuksesta »vainua-
maan esille Puhdasta totuutta, niin täytyy otaksua, että Jee-
sus oli tamallincn amioton lapsi.

„Icesnsko äpärä, sehän on jnlkcin hiilviiistys!" — huu-
dahtaMat kauhistuksella hurskaat ihmiset.

Sanon »vieläkin: se on omituisen, PuoliiZtamattoinan
lapsellisuuden todistus, ettii ihmiset kuwailewnt Jeesuksen
armon »voiman enetö tai möhetii hiilien syiltymisensii laa-
dusta,
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Juuri famn lapsellinen kanhistus, joka »vielä nykyjään
»valtaa hurskaat ihmiset töllöisen otaksnmisen kuultuaan, on
nöhtömösti antanut aihetta niille, jotka muinoin tiesiivöt,
ettei Jeesus ollut loosefiu »vaan yksin Marian poika, Peittöö
ja salata asian todellista laitaa. Katsottiin, ettö totuuden
tietöniincn ei ole ihmisille hymöksi. Jos lapsi kysyy aikaih-
miseltö, kuinka olen saanut Pienen Meljen, ei aikaihminen
katso lasta kypsiksi tictiimöön totuutta ja mieluummin ker-
too hänelle sadun enkelistä, fokn toi pienokaisen jumalalta.
Niin on Malia-legendakin kerrottu kansoille, joiden ei luultu
»voiman sulattaa semmoista oppia, ettö aMiottomasti syn-
tynyt ihminen olisi ollnt jumalan erikoinen löhettilös. In
totuus on tullut criiöltii törkeöltö puolelta himmennetyksi.

Mutta kausat eiwöt ole euiiö töinmöisessö lapsuudeu
tilassa. Elvankcliiuuin oppi ei ole enöö salattu. Jokainen
osaa lukea ja ajatella. Ia »vapautunut ajatus on »vastusta»
inattomtisti löytömö totundcn, Maitta se olisi kuinkakin sot-
lntjiin saatettu.

Niinpä »yt juuri nuo entiset lapsekkaat yritykset »ver-
hota Jeesuksen ruumiillinen syntyminen erikoiseen loistoon
meille paraite» todiotalvatkln hänen synlyneen taivalla, josta
ei katsottu sopiivatsi julkisesti kcrton.

Ia lukiessa eMllnteliuiueia tosi uskonnollisessa tarko-
tntfessa eli saadaksemme tietöö, ntitii »varte»l clömine, Moi
kysymys töhön kcttomutseen uiihde» olla »vanu siitä, mitö
oPittaMaa olisi semmoisesta tiedonannosta, ettii Jeesus oli
nmioto» lapsi, eli »voiko se eueutöö hiilien elömönoppinsa
selluyyttö meille.

Tiimmöiscn tosiasian inerkitys onkin hymin laajalle
»ilottulvn ja se sekö sclmentöii höncn oppiailsa ettö tekee
tiimiin opin yhö rakkaammaksi sydiimelle.
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Töyty-y »vann tehdä itselleen selmöksi Jeesuksen eliimiili-
opiii piirteet, ynimörtiiölseeli kohtalon sylvyyltii siiilii, ettö
liimö opettaja oli syntynyt junri ilmnn snilrta sukua, ilinu»
iii.neii, ilman mitiiiin PoNvarilliota kunniaa, jn Piiimvti-xtoin
oli niitä lapsia, joita ihmisel Heidiin syiltymisensii »vuoksi ylen-
ltilso-Mtlt.

Liinlaalla tapatimme scnraalvan tässä suhteessa huo-
inailaivau kertoniiiksrn Jeesnlsen lapsundesta l-Liiuf. 2:
10—50):

„LaPsi kasMoi ja »vnblviotili bentiessii ia hiinen Miisan-
tensa lisiiiintyi. In Jumalan armo oli bönen kanostian.
Höncn »uaiihempansa »vnelsiival jota »vuosi Pöösiöisjnhlallc
7->e!-!,salemii». In kn» hiin oli 12:n ikiiinen luliivat »van-
bcmmat tapansa mnkaan Jernsalemiiii juhlalle. Heidiin
liibtiessiiiin jul)lapiiimicn jälteen kotiin jäi Poikanen Jern
julemiii! äidin ja Joosrsiii hiiomanmatta. He lunlilvnt hä-
nen tuleman muiden seuransa, ja kiiy-tyäiin päimän mallaa
be etsiiviit böiitii sukiilai-xleii ia tuttaivien jonlonlti, maan
eiiviit löytäneet ja Palasimat sentiihden tntaisin Jerusaleniiiii
liiintii balemaan. In löysiiviit biinet ivnota temppeli-xlii,
iiliosö hiin iolni opettaiien »xlunde-xsa Ivsellen jn limiiiiebeii
heitii. In kaikki ihmetlelimiit bönen yiiimörryotönsii ja »vas-
tauksiansa. Hiinet nöhtyöiin lvanhemmal hömmöslyimiit ja
iiiti sanoi: Poikaseni, milsi lneille noin teit, olemmehan saa-
neet sekö isii ettii minä hnolestuneina hakea sinua. Ia hiin
snnoi heille: miksi haette minua, tietystihän pojan pitöö
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olla siinä huoneessa, joka kuuluu isolle. Mutta be eiwiit
ymmiirliiueet mitii böu beille sauoi."

Tömö kertomus luiittna siiben, cttö Jeesuksen elömön
opili Pääajatus, ajatus ihmisen poiknsuhteesta jumalaan,
lynlyi hiinen lapsuudessaan yhteydessä jiiuri sen seikan
kanssa, ettei hiin tuutcnut rniiiniillista isiiönsö. Niinkiiiil
mcidiiu nikoilltimnie, sni»vat lapsipuolet Mooseksen lain
aikana Mielii suuremmassa möiirössö tiiiitea kodissaaii lodit-
tomuiittti ja »ltopuolella totoa hiimiiistylsiii. Hiin joutui
Jerusalemiin, kauas kotoansa, missä hönestii ei tiedetty.
Tuli temppeliin, ioka Pidettiin jumalan nsnntona. Kuten
tunnettu oli juutalaisten Manboi-ii-sn kirjotutsissa (»utinhassa
testainentissa) lausuttuna myöskin, ettii jumala o» ihmisten
isii. In kuunnellen ja kysellen opettajia elöhyttöii Jeesusta
nyt ajatus, ettii jos jumala o» ihmisen isii, niin mitö hiincn
tarMitsee Mölittiiii siitä, ettei bön tunne ruumiillista siittö-
jäänsii. Hiinen »vnstalllsensa ivtiiihemmille, jotta olilvat käy-
ueet Piiilviiu liiatta» euueutuin rnpesilvat hiiutii kaipaamaau,
kuuluu: miksi haette minua, ettekö tietöueet, ettii poika on
löydcttömii isiinsii talosta!'7)

Tiiosii lvaotau!sensa lnntiiii jo nyt taksi piiliettii, jotka
sittemmin Jeesuksen totuudenopiosa oivat suurella selmy-y-
-dellii esiintuodlit. ettii ihmiueu, lunniinluexsun,,
juinalan isoiseen, o,i taiten kunnian liihleellii ja tiimiin syn-
nyiiniiisen oilentensti peril-xtnlselln riippumaton maailma»
ialu,nuotti ai'»vo»iti»»o-:'la. Toiselsi, ettii tunnuotacn juma-
lan »välittömäksi isiilseeii hiin on myöolin kaikkien »vellvolli-

*) Maria ei yutmärläuyt mitä hänen putkansa tartutti, sauu-
tnnn eivaukeliumic-sa. Hauella ci siis ullut uslua siihcu, että
Jeesus ulisi syntynyt yliluonnulliscsti.
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suutsiensa lähteellä, ja siis riippumaton ihmisten jopa wan-
hempiensatin tahdosta.

Jeesuksen awiotou syntyminen siis on täynnä suurta
merkitystä ja on omansa walaisemaan sekä hänen henki-
löänsä että oppiansa.
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Jeesuksen syntyminen jumalasta.

Jeesuksen nuoruudesta ei sitten kerrota ewankelioissa
muukn. Ia ensikerran tapaamme hänet noin 30 wuotiaana,
kun hiin, julkisuudessa »vielä tuntemattomana, tulee kuun-
telemaan Johanneksen saarnaa.

Koska tämä saarna sywästi waikuttaa häneen, niin että
hiin sen fiiullnansa poiskuu pitkäksi ajaksi yksinäisyyteen kor-
peen ja siitä seuraa häneu warsiuaineu heräämyksensä, on
tiirkeäkä Päästä selluille siitä mitä mainittu saarna sisälsi.
Mateuksen 3:Bsa, Markuksen I:Zsä ja Luukaan 3 :Bsa luwussa
on seii sisällys kerrottu, kaikkialla karkotuksella osottaa sen
MiiikiituZ Jeesukseen.

Johanneksen saarna, kuten näkyy ensimäisistä sanoista
Malenksen 3 luMussa, sisältyy sanoihin: tehkää Pnrnnnus,
siltti taiwnnn wnltnlunta un lnhesthnyt.

Johannes asni Indean kurwessa, Jordanilla, Hän eli
nsfonsa mukaisesti, ci yleutäuyt itseänsä kenenkään muun
rinnalla, tyytyi »viihimpään mahdolliseen ja piti korkeana
ainoastaan oman sydämensä totuutta. Jumalan waltakun»
nan ehtona hiin »vaati kaikilta ihmisiltä mielen muutosta.
Hän sanoi: „ääni huutaa teille, että »valmistaisitte epäta-
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saisella maalla tietä jumalalle, suoristaisitte hänen Polkunsa,
niin että kaikki olisi knsaista eikä olisi alempia ja ylempiä
ihmisten keskuudessa."

Mitä ou tuo „taiwaan »valtakunta", josta emankelioissa
yhtäkkiä aletaan Puhua ilmat! mitään »valmistamaa seli-
tystä? Siitä Puluttaan tiiman luin se olisi edeltäpäin kai-
kille Päimän selmiiä.

Ia sclmähän asian käytyylin olla, sillä onhan maan
Päällä olemien maltatnntain laatii jokaiselle selmä, ja tai-
»vaan »naltalnnta on »vaan sellaisen »ualtaknnuan »nastakohtn.
Maallinen Malta-kuuta ou se »valtalnntn, jossa ihmisten toi-
mintaa mäii-riiämä-t uätymiiiset »vallassa-olijat, pannen pal-
»velemaan itseänsä mäki-mallan, orjuuden tai rahan »voimalla.
Altaallisessa »valtakunnassa ihmiueu, tekipä hän mitä
tahansa, aina tnlee Palmelleelsi ritasla, »uallassaolijaa.
»naainvaltakuuta ei ole mitään muuta kuin mielenmuutok-
seen perustuma luopumineu maallisten Matlassa-olijain Pal-
»velemisesta.

Aiaailmallisen »valtaluuuau sijaau, jossa oliwat hallit-
sijana iuhimilliset ruhtinaat. Piti ihmisten keskuudessa syn-
tymiin uusi maltat-uuta, missä kiistijäuä ei ollut enää näky-
wäisiä wllllanpitäjiä, waan ainoastaan näkymätön juinala.
Tämmöistä »valtaluutaa, jossa ainoastaail jnmala on hal-
liisi iana, sanoo sentiihden Johannes jumitlin: cli tniwnnn »unl-
tilkunnnksi. Ia on siis byivin tärkeätä ymmärtää, ellei
sanalla ~-taimaan" tarlotettn sanoa tiimiin »valtakunnan pni-

knksi ttiimastti, »vaan ainoastaan että se oli kaimaan eli juma-
lan hallitsema »valtakunta, uiiukuiu sitä emankelioissa „ju°
malan »valtatnnntiksi" yhtä usein niinitetäänlin.

manoihin „teht'ää parauiius, sillä taimaan »valtakunta
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on iiiheslynyt", sisältyy siis Johanneksen koko saarna eikä
se mitään sen enempää selitystä kaipaa.

Tätä Johannekseu snaruaa jumalau »valtakuuuasta tuli
-nyt leesuskiu kuuutelcmaau, — sc sama rikkauden, »vallan
ja sukuperän puolesta totouaau merkityksetöu Jeesus, jota
erityiset olosuhteet olimat, kuteu maiuittu, jo lapsuudesta
saakka johtuneet siihen ajatukseen, että ihminen on riippuma-
ton ulkouaisteu suhteiden siteistä ja maailman tuomiosta
ja että hiiu »voi tuuuustaa »välittömästi jumalan hengen
oman meneltelynsä määrääjäksi.

Johanneksen puheet jumalan hengen tulosta maan
Päälle ibmisten »välittötnälsi hallitsijalsi ja ilmiiseliimiiu täy-
dellisestä mnutluniisesta, oliiuat siis Jeesukseen nähden kuin
siemeniä »valmiiseen maahan.

Nähtämästi hiin nyt koko sydämestään hymätsyi Johan-
neksen saarnan ja uskoi hiiueu aatteeseensa, koska halusi tulla
»vedettä Pestyksi astuakseen hiiukiu Johanneksen jnlis-tamaan
»valtaknntaan.

Nilktiita ja mahta»via kansan opettajia ei Johannes tah-
tonut »vedellä Pestä, koska he eimät olleet »valmiit muutta-
maan mieltänsä, mntta merkityksettömälle Jeesukselle, joka
Piti isiiuäiiu näkymätöntä henkeä, hiili fanoi, ettet sinä tar-
Mitse tnlta »vedellä Pestyksi, sillä sinä ajattelet niinkuin se,
joka jo on irrottunut maallisen esimallan palmclemisesta'
sinä »voit siis ylllähywin Pestä minlia.

Tämän jälkeen sanokaan cmankelinmeissa »iiiin: „Ia
lohia kuin Jeesus astui »vedestä ylös, »liiti hiiu laimasteu
alttealvau, ja Heugeu uiiuluiu tyyhlyseu laskenluau alas hä-
nen Päällensä. Ia ääni tnli tttNvaasta: sinä olet miuuu
rakas poikani, siunnn olen mielistynyt."
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Jos tässä elvankeliumien kertomuksessa siis on »var-
masti kysymys ulkonniseskll ihmetapauksesta, jonka pitäisi
todistaa meille Jeesuksen olleen erikoisen jumalan lähetti-
lään, niin ei niissä ole mitään merkitystä meihin nähden.
Meitä silminnähtämiisti »vaaditaan uskomaan, että tämmöi-
nen ihme todellatiu on tapahtunut ja Pitämiiäu sitten tätä
tapausta todistuksena siihen, että Jeesus oli juuri se Mcsias
eli Kristus, josta »vanhassa testamentissa Puhutaan. Juu-
talaisten kansallista turhamielisyyttä lvoisi tämmöinen to-
distus kenties olla omansa tyydyltämiiii», multa meille, jotta
haemme Jeesuksen elämä-noppia, on täuunöiiien ihme sekä
merkityksetön että wastcmnielinen: eikä ainostaan siitä
syystä, että tiedämme sen epätodeksi, »vanu myöskin siitä
syystä, että se ulkopuolisena, knmmastuttamana tapaukseua
saattaa meidät kokonaan kadottamaan käsistämme sen yleis-
inhimillisen, sisällisen ymmärryksen langan, jonka jäljille
juuri olimme Pääsemässä, luu seurasimme Jeesuksen tnloa
kuuntelemaan Johanneksen saarnaa jumalau mallakuuuan
lähestymisestä maan Päälle.

Kuitcukin, kässä kertomuksessa ou jotakin, joka Pidättää
hylkäämästä sitä kokonnau. Siinä on jotakin, joka sanoo,
ettei se »voi olla allista loppuun keksitty. Maan »voi olla
ainoastaan »väärinkäytetty. Knn cMankeliumcissa juuri
itään on päästy kertomasta miten jumala synnytti Jeesuksen
neitseestii oman heukeusii awulla ja sitcu muka todistelin
Jeesukseu yliluonnollinen syntyminen jnmalnst«, uiiu uäyt-
tää Mllhiiu oudolta, miksi olisi enää ollut tarpeen uusi
legenda, jonka mukaan jumala nyt taaskin lähettää henkensä
jumalalle. Maria-legenda on selmiisti saaunl alkunsa totuu-
den Peittämisen tarkotulsessai olisiko ehkä tiii-niiu toisenkin



17

kertomuksen Pohjana joku tosi-asia, jota olisi tahdottu peittää
tai esittää harhaan wiewtissä hengessä?

Jos tiissii tarkotutsessa lähemmin tarkastelemme mitä
ewankeelioissa on sanottu, mitä ei, niin pistän ensimäiseksi
silmiimme se omituinen seikka, että Mateuksen ja Markuksen
esityksissä ci sanota kenenkään muun kuin waan Jeesuksen
nähneen hengen tulcivan alas tai kuulleen ääntä taiwaasta.
Sanotaan nimenomaan: „ja kohta kun hän astui Medestä
ylös, näki hän taiwaat aukenewan ja hengen tulewan alas
hänen päällensä uiinkuin kyyhkyisen, ja ääni tuli taiwaasta:
sinä olet miuuu rakas Poikaui, johon minä mielistyin."
Mutta miksi Mateuksen ja Markuksen esityksessä on sanottu,
että hiin uiiki kyyhkysen ja kuuli äänen, eikä ole puhuttu mi»
tään siitä, että kansa olisi nähnyt kyyhkystä tai kuullut ääntä,
jos tämän tapauksen merkitys kerran Pitäisi olla se, että
jumala tahtoi todistaa kansalle Jeesuksen olewan mestaan?
Pääasiahan olisi silloin siinä, että kansa näki ja tuuli eikä
siinä että Jeesus uiiki ja tuuli. Silmiunähtäwästi siis Ma»
teutsen ja Markuksen ewankeliumien tirjottajat eiwät wielä
tarkotakaan kertomuksellnau esittää lehowan merkkiä Israe-
lin kansalle, »vaan Puhuwat waan Jeesuksen omasta näystä ja
kuulusta. Ia jos niin on, niin eiwät he eitä kukaan muu ole
»voineet saada tietoa asiasta nimillä taivalla, luin että Jeesus
itse on kertonut, mitä häu tunsi sisällisesti Johanneksen luona
ollessaan. Ia mitä on Jeesus itse »voinut kertoa? Ei tietysti
mitään nätytviiisistä kyyhkysistä ja korwin kuultawistll
äiimstii, sillä silloinhan olisiwat taaskin muut nähneet ja
kuulleet samaa, maan tietysti hän on kertonut ainollstaan
siitä, mitä tapahtni hänelle itselleen sisällisesti. Hän on woi-
lmt kertoa »vaan uiiiu: ymmärrettyäni Johanneksen opetuk-
sen, että jumala lähettäisi oinau henkensä ihmisten sydämiin
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ja perustaisi waltakunkansa heidän keskuudessaan ja tulisi
heidän ainoaksi »välittömäksi hallitsijaksensa, jos he muuttai-
simat mielensä ja tasottaisimat keskuudessaan hänelle tien,
minä astuin meteen peseytyiikseni mielenmuutoksen ja tasot-
tumisen merkiksi. Enkä minä tarlvillllutkaan miuita kuin
täten Pestä itseni Puhtaaksi Määrästä elälnänkäsityksesiä,
kuin näin taiwaan aukenewan, ja uusi elämänymmiirryZ
asettui minuuli itsestään aiwan kuin olisi ollut lähetetty, ja
minä sain omassa sydämessäni kokea, että uudessll waltakun-
Nllssll ihmisen suhde jumalaan todella on yhtä kuin Pojan
suhde rakastamaan isään.

Tässä ou kysymys Jeesuksen omasta heräämisestä, —

kokonaan henkisestä tapauksesta hänen omassa sisällisesfii
elämässään. Sen sijaan, että nyt jättäisimme pois koko pai-
kan, jos se nimittäin olisi Pitänyt käsittää muiden kertomuk-
sena siitä mitä he muka uiikiwät ja kuuliwat, muuttuu tämä
Paikka Piiinwastoin kaikkein tärkeimmäksi, kun sen käsitämme
Jeesuksen omana tilintekona siitä, miten hänessä syntyi ensi-
mainen elämä suhde jumalaan. Sille, joka hakee hänen elii-
mänymmärrystänsä, ei »voi mikään olla tärkeämpää.

Ia tämä hänen oma kertomuksensa, kuten nyt selmästi
näemme, ei pääty yllamainittuuu lyhyeen, wertaukseu tapai-
seen kuwaukseeu, »vaan sen perästä seuraa »välittömästi suo-
rana jatkona kertomus hänen kokemuksistaan korwessa, johon
hänet sekä Mnkeuksen, Markuksen että Luukaan mukaau
miefti juuri tuo sama häueen tullut sisällinen henki *). Koska

') Ulat. 4: 1. «Silloin iuietiin Jeesus hengeltä korpeen"
j. n. e. Mark. 1: 12. „Ia henki ajot hänen luhta korpeen . .."
Ltutk. 4: 1. „Niin Jeesus taynnänsä pyhää henkeä palasi Jorda-
nista, ja Mieliin hengeltä korpeen."
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ei yksikään hänen mastaisista opetuslapsistaan »vielä silloin
ollut hiiueu ympärilliiusä eikä kukaan mieras ihminen »voinut
seurata häntä korpeen, täytyy siis täuiäukiu jaltou olla Jee-
sukieu omaa kertomusta omasta itsestään. Se seikka ou hy-
lvin tärkeä muistaa.

Tamallisesti ajatellaan noita kahta kertomusta, — Jee-
suksen oloa Johanneksen luona ja sitten korwessa, — niin-
kuin kahta loisiskaan erillään olemaa asiaa, jopa niinkin että
esimerkiksi Mateuksen emauketiumi» tekstin järjestäjät oivat
erottaneet ne eri lukuihin. Ia jos lie käsitekään talvallisella
lotutulla laivalla, uiiu ei uiideu »viilillä todella löydiiliiiiu
mitään yhteyttä, edellisessä luu Pitäisi olla kerrottu jonkinlai-
sesta tuunustiihdestä eli taimaan todistuksesta, että Jeesus
muka oli jumala tojsessa perso-nassu, ja tiillimäisessä taas
kerrotti! kuinka Perkele »viettelee liitä jumalaa. Silli-Mastoin
jos käsitämme molemmat kerkomukset Jeesuksen omaksi seli-
tykseksi siitä, kliilika hänessä lapa-htu-i berääniiucu siilien
elämänkäsitykseen, jota hiin sittemmin julisli, uiiu liittyivät
ne erottamattomasti yhdetsi kertomukseksi tästä samasta
heräämisestä: ensin käy hänelle eliimiisti scllviilsi, että hiin,
ihminen, on ruumiillisesta kuolemasta riippumaton jumalan
Poika, — sitten hiin lähtee kor-Men yksinäisyyteen Päästäkseen
ymmärtämään mitä hänen on semmoisena tiissii elämässä
tekeminen.

Tämä kertomuksen jatko Mateukseu, Markuksen ja
Luukaan yhdistetyn tekstin mntann on mim kuuluma:

„Ia henki ajoi hänen kohta korpeen. Ia hän oli siellä
korwessa neljäkymmentä Piiilvää, ja kjusattiin Perkeleeltä,
ja oli Peloin seassa ja enkelit Pnlweliwat hiiutä *). Eikä

*) Mark. 1: 12, 13.
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suönyt mitään niillä Piiiminä, mutta koska ue kuluneet oli-
wat, sitten hiin isosi. Ia kiusaaja tuli hiiueu lutöusii ja
sauoi: jos siuii olet Jumalan Poika, niin sauo, etlii niiiuiit
kilvet leiwitsi tulelvat. Mutta hiin »vastasi ja sanoi: kirjo-
tettu on, ei ihminen elä ainoastaan leiwtistii, mutta jokai-
sesta sanasta, tuin Jumalan suusta lähtee. Silloin olti
Perkele hänen kanssansa Pyhään kaupunkiin, ja asetti hiiueu
lempliu harjalle, jn sanoi hänelle: jos sinä olet Jumalan
Poita, niin laske siuuS atespiiiu. sitlii liriotettu ou: biiu au-
laa laskyu eukeleillcusii siuusta, ja he liisissä kantamat sinun,
cttes joskus jalkaas kimeeu loukkaa. Niin Jeesus sauoi hä-
nelle: taas on kirjotettu, ei sinun pidä kiusanmau Herraa
siuun lumalatas ").. Ia Perkele »vei hänen korkealle »vuo-
relle, ja osolti hauelle lailli maa» piiri, i Mnlknkuuuat, sil-
mänräpäyksettä, ja Perkele sauoi hänelle: lailen tiimiin »val-
lan, ja heidän kunniansa minä annan sinulle: sillä niiniin
haltnnlii omat »ie auuetut, ja miuii auuau ue keuelle miuii
tahdou. Jos sinii siis kumarrat ja rukoilet iniuua, ue laitti
Pitää siuuu omas olema»! *^). Niiu sanoi Jeesus hänelle:
meite pois saatana: sitlii kirjotettu on, Herraa sinun luma-
latas pilliä siiinn kumartaman, ja häntä ainoata Paime-
leman "'").

Immiirtiiiikseeu tiilliiin kohdan merkityksen täytyy »var-
jeil.i itseään tumallisista selitytsistii, joiden innkaan paba
beuti iltuestvi Jeesukselle ulkonaisesti niitnlviissä muodossa.
,Uuollut o» tiuvittelemiseu ja tajuamiseli k»,ky sillä lukijalla,
jota kirlonopili tulvalla tässä kohden jiiäpi ihmettelemää»
itltouaisla Paholaisla, ja autan siteu laikleiu sywimpieu bett
tisteu asiain mennä ohitsensa.

i MU. !'. 3—7. *') Ltuil. 4: 5—7. *") Mat. 4: 10.
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Saatana esiintyy tässä tietysti Jeesuksen omana ajatuk-
sena, epäilyksenä; ja ulkonaisesta paholaisesta on puhe tvaa»

kertomuksen helpottamiseksi, sillä muuteuhan olisi Pitiiuyt
pauua Jeesus Puhumaan itsensä kanssa jn olisi ollut maikca
ilmaista, mitkä ajatukset oivat tarkotetut lvastakkuisiksi koi-
silleen. Saatanan suuhuu Paunut sanat ilmaisemat epäilyksen
ääntä Jeesuksessa, »vastakohtaua sille totuvdeu hengelle, joka
oli hänessä juuri heräunyl.

Jeesuksella on kormen yksiuiiisyydcssä ollut taistelu aja-
tuksia tai epäilyksiä tvnstanu, jotka Pyrkiwiit kumoaniaan
hänen äsken saamaansa uuttu eliimiiuymmärrystä.

Tässä ou siis saatanalla. Perkeleellä cli kiusaajalla lar-
kotcttu ihuu taivnllista, jokaiselle ihlniselle tuttua heu-
kistii asiaa.

Eräässä kunuetussn wertaukscssa on Jeesus nimen-
omaan Puhunnk, kuiukn ihmiset, samoiukuiu hiiukill kulli-
tuumi tniwanuwaltakuuuau suuau, hcräiimiit, mutta sinen
usein joutumat kiusuusteu »voittamiksi. — Tuimaa» »valtn-
fuuuuu oppi, suuoo hiiu liissii »vertauksessn, ou niikuiu fyl-
»vett» jylvii, joku moi Pudota ojaau ja kimikkoou ju orjautap-
Puroihiu, uluttu luyöslin hylviiiiu muahau. Sattuu uiiu,
sanoo hiin, että joku kuulee opiu tuimaa» »valtak,muusta,
muttu ymmärtää sen »vaillinaisesti su silloin tulee paholainen
jn tempaa Pois seu, mitä hänen sydämeensä kylmettiin; toi-
nen tuas, tuultuaau suiuuu opiu, ottaa seu ilolla Mustaan,
ninttti ei ole hänessä juurta ja cusimäiset kärsimykset cli »uni-
not, joita uusi oppi tuuttua, Puheiltamat l)ä»e»; kolmauuel
taas kyllä ymmiirkiilviit opin, mutta tämän elämiin puuhat
ju litknndcn prttis, tukahduttamat seu ja tekelviik hedelmättä-
niiitsi; unitta hy>väii»tin maahan sattuu jylvii jn silloiu uou-
see hedelmä, milloili satakertainen, milloin kuudenkymmeueu,
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milloin loluteulymmeueu kertaiueu." *) Tässä näemme kol-
menlaisen liusautseu: l) „tulee paholainen ja tempaa pois
kylmetyn siemenen", s. o. omissa ajatuksissa tai uiuideu ih-
mistcu herättämällä syutyy epäilys taimaan Maltakin,nau

»laudollisuutta lvustuau; 2) opiu seuraamisesta syutymieu
>va.iroje,l jn »vaiuou pelto; 3) „ritkuude:i petos". Niimät
lmx-utsel seliruatvat jokaisen ihmisen brräälnistä uuteen
eläiuäuyninitirrykseen.

Sitlii milii olisi tumallisissa oloissa se lvastalviiite, se
„pabo!ai„en", joln pyrkisi kuinoamaan uuttu eliimäuym-
uiiitrystä, eli tahtoisi „temluata pois sen, mikä sydämeen kyl-
metty oli." Ajatelkaamme tcuvallista meidän aikamme ih-
mistä, jota ».'altatiiuunu sanan kuultuaan heräisi semmoiseen
eläiuäuymuiärrylseeu, että häu ou elii-miiu huolista riippu-
maton, kaikista siteistä »vapaa hengen lapsi, jonka asia on
elää munu piiiillii jumalan -»välittömän tahdon täyttämiseksi.
7-xllei hiin omassa sydämessään tuntisi mitään mastalviiit-
teitä tätä uutta, uiiu peräti mullistamaa, kaikki entiset käsi-
tykset ylösalusin liiäutämiiä clämänymmärrystä ivastaan,
niin kiirehtis-imät muut ihmiset, hänen lähimmät ystiimänjä,
manbempausa, lveljeuiii, laitti, jotka hiiulii persoucillisesti
rakaskawak, »viiittiimiiiili hiiulii lvustaail. Nähden että hiin
on ivulmis jättämään oinaisnuteusu ja tulemaisuuteusa ja
luileu seu mitä he olilvnt hänestä toimoncet, ja että hiiu tekee
uiiiii joiiliu uudeu ymmiirrykscusii perustu!sellu, kuettnlvat he
iärieu syillä tuumia biinet, Heidiin lähin Miiitteensä on
tiiuimöiueu: „sinä sanot, että olet Mapaa kaikista elämisen
lutolistu, mutta etpä »voi olla syömättä, jo siis siuuu täytyy
elää niinkuin meidän muidenkin: säästää, Muratti itsellesi

) Moi. iii: o—9 ja 19—23.
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omaisuutta ja ajatella tulewaisuutta; meillä on oikea elä»
mänymmärrys, mutta sinun on tyhjä haawe". — Toinen
wastawäite, joka niinikään woi herätä sekä ihmisten kautta
että omissa ajatuksissa, on tämmöinen: „sinä sanot, että
jumalapitää huolen sinusta ja ettet sinä siis tarlvitse pelätä
mitään etkä suojella itseäsi »vaaroilta, mutta etpä esimerkiksi
mene katolta alas käwelemään; jos sieltä putoat niin menetät
henkesi, ja siis sinä elät siksi että suojelet itseäsi, että siksi, etkä
olisit jumalan wiilitön lapsi." Ia »vihdoin kolmas »vasta»
wäite: „Tahdot pallvella ihmiskuntaa ja luoivut »vallasta!
Multa katso elämää ympärilläsi: Maltaa tahtoansa toteuttaa
on uinoastaan rikkailla ja nmhtawilla. Eipä armeliaisuutta-
kaan Moi ilman rikkautta harjoitan. Hae siis sinäkin ensin
»valtaa ja rikkautta, niin woit tarkatuksesi toteuttaa!"

Nämät owat ne kolme kiusausta, joista Jeesus waroticm
äskeisessä »vertauksessa.

Ia mitä näemme! — Juuri samat kiusaukset ue heräsi»
»vät Jeesuksessa itsessäänkin, kun hän korwen yksinäisyydessä
mietti äsken omistamaansa clämänymmiirrystä, että ihmi-
nen on jumalan Poika. Paholainen sanoi hänelle ensiksi:
„jos sinä olet jumalan Poita, niin sano, että nämät kilvet
lciwiksi tulcwnt." Toiseksi hän wei Jeesuksen tornin huipulle
ja fanoi: „jos sinä olet jumalan Poika niin heittäydy alas,
ja enkelit wnrjelewat sinua loukkaantumasta." Ia kolman-
neksi hiin näytti Jeesukselle kaikki maailman waltakunncit ja
niiden kunnian ja sanoi: „näinät kaikki minä annan sinulle,
jos siuä Pallvelet minua."

Kirkolliset ewankeliumin tekstin selittäjät owat, kuten
sanottu, yksimieliset siitä, että tässä olisi Puhe niikywciisestä,
ulkopuolisesta Paholaisesta, jota oli tullut kiusaamaan juma-
laa. Sentähden he eiwät tietysti woi nähdä koko tässä
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sywössll asiassa muuta järkeä kuin että paholaiueu olisi kiu-
sannut tätä ihmis-jumlllaa tekemään ihmeitä, ja että Jeesus,
Maikka hän jumalana muka olisi woinut muuttaa kilvet lei-
maksi ja myöskin kamellä ilmassa, ainoastaan jonkinlaisesta
nöyryydestä ei tahtonut tässä tilaisuudessa ihmeitä tehdä.
Tämmöisen kiusauksen karkotus olisi kuitenkin mertitytsetön
ja 'en saisi jo siitäkin syyskii jättää pois eivuukeliumista.
Mutta kun asettuu sille ajatuksen kannalle, että tässä on kiisy-
mys Jeesuksen omista ajatuksista, niin täytyy tietysti ihan
toisella taivalla käsittää Paholaisen suuhun pannut lauseet,
nimittäin juuri hänen omina epäilyksinään eli maZtalviiik-
keinii sitä uutta elämän-ymmärrystä »vastaan, että ihminen
olisi jumalan Poika. Paholainen tahtoo tämän ninkaau
sanoa, ensiksi: „siitii et ole jumalan poika, kosta et »voi muut-
taa kiweä leiwiiksi." Ia toiseksi: „sinä et ole jumalau Poita,
kosrciwät enkelit wurjelisi. sinua loukkaaut-umusta, jos heit-
täytyisit alas tornista." Että tämä o» ajatus, niityy lvih-
doin ihan scllvästi myökin Jeesuksen »vastauksista niii-hiu
»väitteisiin. Hän ei »vastatessaan selitä ollenkaan, niistä
syystä hän ei milka tahdo ihmettä tehdä. Hiin »vastaa, millä
taivalla hän, maikka hänen onkin nälkä, »vnikta hiin ci lvoi
tchdii leipää limestä ja waitta hänen täytyy wurjella itseänsä
Putoamasta, kuitenkin on jumalan Poika.

Mitkä oivat siis Jeesuksen -»vastaukset näihin »vintteihin
uutta elämän-sanaa ivastaan?

Wnstnus ensimaiseen wäittccsccn. Johannes tastuju
opetti, että jos ihmiset »vaan muuttaisimat uskonsa eli lvan-

han elämänymmärrykscnsä, se on: sen sijaan tuin tähän usti
oliwut palwelleet rikkaita, nyt nlkaisilvat »vapaaehtoisesti
Palmella köyhiä, niin jumala itse astuisi Heidiin sydä-
miinsä näkymättömäksi hallitsijaksi Heidiin testuuteensa, ja
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jukmueu yksityiueu saisi liähdä pelastuksensa, koska tällä tai-
maan maltakunualla ei ole rajoja ajassa eikä Paikassa, waan
se on ijankniktiueu. Äuultuaau ju ymmärrettyään taimaan»
maltatuuunn sanan lecsiis tunsi eliilviisti, että jumalan henki
todella on yksityisen ihmisen sydämessä.

Tiiynniinsä tätä hcräuuyttii ymmärrystä hän menee
erakkona korluen yksinäisyyteen.

Jos ihmisen, kuten Johannes opetti, ei ole taimaan
Maltatuuuassll Palmeleminen itseänsä. Maan ainollstaaii täyt-
täminen -jumalan tahto paliuelemalla muita, niin hänessä
liiulyy ennen kaikkea olla horjumaton usko olemansa jumalan
poilu umösliu siiuii merkikyksessä, eitä hänen oma elämänsä
on riippnivainen Maan jumalasta eli että hän on »vapaa
biiiillimusta leipää ja suojaa itsellensä. Jeesus siis meucc
korpeen, jn uuktu oppia toetellakseen ei ota mukaansa leipää
eitii useita petoja lvastaau. Hiiu bcittiiutuy kokouaau tohta--
lou »valtoihin eitii tahdo tebdä mitiiiili ilman uuden hnllit-
siiuiisu uiiueuouinistti täskyä. In miettiessään ja rukoilles-
saan, euueti tnin hän un saanut sitä selwyyttii, jota hän hakee,
altaa bäutii ivuiivutu uiilkii. Ä>tuttn nälän ääntä, mitali se
liistee mälittömiiäii toimintaan leiman hankkimiseksi hän ci
tabdo tunnllstaii hengen ääneksi.

Niiltä tasloaa ybii uhkaawaiumaksi ja Jeesuksessa herää
ensimiiiuen epäilemä ajatus: Jos siuuu täytyy uYän Pakot-
tamalla lähteä täältä ja hankkia itsellesi syötämää, niin
mihin hiilviiiä tolo sinun uskosi, että olet jumala» poiln!
Eli, eMtiukeliumin sanoilla: jos sinä olet jumalau Poitu, niin
sano noille kiloille, eltii lie muuttumat Icimiksi.

Hiiueu uskonsa tietysti kieltää häntä ajattelemasta, että
hiin möisi muuttua tiluiä leimaksi, sillä tämä usko on siinä,
että biin, ihminen, joka ei »voi semmoista tehdä, knitenkin
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on jumalan Poika. Mntta samaan aikaa» hänelle myöskin
on scltvä, että hiin luopuisi tästä uskostaan, jos lähtisi nälän
Pakottamana hankkimaan ansiotöillä itsellensä syötämää, sillä
jos hän on jumalan poika, niin hänen täytyy toimin hengen
mälittömistä käskyistä, eikä nälän, joka on lihan käsky.

Tässä kamftpauksessu juohtuu hiiucu mieleensä kerto-
mus Israelista, joka cli 40 lvuotta erämaassa eitä kuiten-
kaan hukkunut. Kertomus löytyy Mooseksen »viideunen tir»
jan 8 luwussll. Siinä sanotaan:

„Kaikki käskyk, jotka minä tiinää» ammu teille, koetta-
kaa täyttää, että te eläisitte ja lisääntyisitte jn saisitte hai-
tuunne sen maan, minkä Herra on Malalla luluannut isil-
leiiuc. Miiista koko sitä tietä, jota myöten Herra sinun
Jumalasi on sinua erämaassa kuljettanut jo neljätymmentä
lvuottn, saavaksensa sinut uöyrtymiiän ja saaduksensa tietää
initä on sinun sydämessäsi, aijotko Pitää hänen käskynsä wai
et. Ju hän nöyrrytti sinua ja nutoi siunn liähdä nälkää, ja
syötti sinua muuualla, josta et sinä eikä sinuu esi-isäsi olleet
enne» ticiilicet, osottuakseilsa siuulle, ettei ihminen rlä ninu-
nstnnn lcilunstii, »unnn jokaisesta snnnstn, jokn Herran suusta
lähtee. Eikä sinuu mantteesi ole kuluneet eikä jalkasi turwon-
uee: näinä neljiiniilymincnenä lvliotena. — Immiirrä siis
sydämessäsi, että niinkuili ihminen oftettnn omua Poikunusu,
uiiu opcttua Herra siuuu juiualusi sinua. Sentiihden kätke
Herrasi sinun luinalasikäskyt, täyden häneu teitänsä ja pelä-
ten häntä. Sillä Herru sinun Jumalasi tahtoo johdattaa
sinut hyivään maahan, missä lvedc» »virrat, lähteet ja jär-
Met lählcmät laaksoista ja »vuorista."

Ia tässä kertomuksessa: on nyt lausuttu ajatus, jolla
Jeesus »vastaa ensimaiseen epäilykseensä ulitta elämänym-
märrystä ivastaan:



27

„Ei ihminen elä ainoastaan leiwästä, waan jokaisesta
sanasta, joka jumalan suusta lähtee."

Jeesus siis wcistaa: niinkuin on kerrottu jumalan käs-
keneen Israelia uskomaan, että sen elämä riippuu hänen
käskyjensä noudattamisesta, ja niinkuin jumala itse tarpeen
tullessa syötti, juotti ja »vaatetti sitä, niin minäkin nyt ym-
märrän elämäni siitä, että tuulen waltakuunnn sanan itses-
säni, ja luota» siihen, että saan kaikki mitä tarwitsen toteut-
tlllllseni tätä sanaa maan päällä. Ia jos nyt lähden kor-
mesta ju jätän et-akkoelämäni, »iin se ei lapahdu siksi, että
Paeien nälkää jättäisin »valtakunnan sanan ja rupeisin fit-
tenlin elättämään itseäni Mallassa-olijoiden Palmelemisella,
waan siksi, eitä jumala kutsuu minua ihmismaailmaan, jossa
ainoassa hänen tahtoansa moi täyttää.

Sittemmin opettaa Jeesus Muorisllaruassausll samaa
muille ihmisille, eikä kukaan nyt Moi olla huomaamatta,
että hiiu uimeuomuau asettaa »vastakkain uuo kutsi elämiin-
uuuniirrystä niinkuin ne olilvat hänellä itsellään »vastakkain
kormessa, ja että hän nimenomaan sanoo uutta elämäuym-
miirryslä ustuksi:

„Ei kukaan Moi yhtaikaa noudattaa kahka eläinänym-
»lärrys-tii, muun nina hylkää toiseii ja toisen omistaa. Sen»
lähden älköön ihminen missään suhteessa huolehtiko toimeen-
tulostansa. Jos hiin on saannt hengen, saa hän kyllä ruu»
uutin, ju jos hän on sutinut ruumiin, saa hän kyllä »vaatteet-
tiu. Jos juuialu ruoltii liuuut, jotta eilvtit kokoo itselleen
omaisuutta, jn »vaatettaa kukat, jotka eiwät kehrää eikä kudo,
niin tekee hän sumu» teillekin. Siinä olkoon teidän uskonne.
Sillä jos te surette rimastanne ja »vaatteistanne, niin te
olette »vanhassa cläniiinyinmärryksessä. Waan teidän täytyy
uskon, että teidän Isänne tyllii tietää teidän tllrwitsewan
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ruokaa sa Maatteita. Etsikää eusiu jumalau lvaltakulitua,
ja te saatte kaikki mitä tarlvitsette."")

Se ou siis Icesukseu Mustaus ensimiiiseeu Masta-mätt-
teeseeu.

Wnstnus toiseen »uäittccsccn. Toisessu muodossa esiin-
tyy hii!!elle lvustamäite uutta elämänyminiirrystä wastaan:
hän ei woi olla jumalan Poika, koskei hän oman tnhtousu
Moimalla Moi Päästä kärsimyksistä eikä »välttää kuolemaa.
„7>>os siuä olet jumalan poika, niin mikset moi mennä temp-
pelin harjalle ja heittäytyä sieltä Mahingoittumatta alas.
Sitä et tee, koska tiedät, etteimät mitkään enkelit »varjelisi
siuuu loukkaantumasta. Kuinka siis »voit sanoa olemasi ju-
malan Poika eli kuolemasi riippuluuu munu jumalasta!"

Elämän sanan ihan eusimiiiscstii omistumisesta asti ou
Jeesukselle liiytynyt olin selmiiuä, että maltamie-het tulclvnt
„etsimään häntä hukuttuukscusa." Opettueu, että ihminen
on Nlmalan Maltukuukua maailmassa toteuttamaan lähetetty
mapaa henki, hiiu tietysti oli ilmi ristiriidussu uiiden kuussa,
jotki Pitämät tätä maata omaun maltakliutuuunli ju itse hal-
litsemat ja käskeMiit ihmisiä. Mutta hauen uskonsa on nyt
siinä, että ihmisen on täyttäminen lähetystoimeusu ju sullo-
minen Mupuhlulvu totuus maailmalle, ja ettei hauen siis
tarlvitse pelätä mitään, loska ollen jumalan lähettiläänä
hänen kohtalonsa o» jumalan liisissä.

Se»tähde» kiusaaja, kehden johtopäätöksen tästä ns-
lostn, miiittiiii: jos sinä olisit jumalan poika ja siis -todella
tietäisit elämäsi askeleet, tietäisit »litu Murtcu cliit ja mitii
lvniten kuolet, niin filloinhnu pitäisi sinun woida myöskin
heittäytyä korkeudesta alus ju uskoa tulemasi »varjelluksi.

*) Mat. 6: 24—33.
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Kiusaama njakus tahloo saada hänet lvakuutekuksi, etkä hänen
uskonsa »välittömästä riiPPMvnisuudestu jumalaan on mah»
dotou. Se käskee joko heittäytymään tai selittämään, miksi
hiiil ei heittäydy. Ia Jeesus »vastaa: siksi, että „ei siuuu
Pidä kiusaaman Herraa sinuu Jumnlatas."

Mitä se oli: „kiusaaman jnmulaa?"
Näin sanoen hän »ytkin ivuskua muistelemalla Israeliu

malkaa erämaassa. Mooseksen 2 tirsan 17: —7 on ker-
rottu, että kansa »urisi, kuu ei saanut »vettä, ja syytti Moo-
sesta, että hän oli tuonut heidät pois entisistä taatuista
oloista eitii uyt osnnnntkuan tyydyttää heidän tarpeitansa
erämaassa. Silloin jumala läski Mooseksen lyödä sauwansa
kallioon, josta lve-si Pulpahtikin esille. Ia Mooses nimitti
tiiman pnikun Massaksi ja Meribatsi, se on: syytös ja epäi-
lys' losku he olimut syyttäuret ja kosla he olilvat epäilleet
Herraa, sanoen: outuhun jumnluta meidän teßkimdessamme
»vui ci.

Lihuu äiiueu »väiltceseu: mitä jumalan Poika sinä olet,
jonta täytyy suojella itseäsi Putonmnsta, — Jeesus siis »vas-
taa: ei suu syyttää eitä epäillä jumalaa, eli: niinkuin minä
en tahdo israelilaisten tamalla moittia jumalala, »vaikka
niiltä uhkaisi minua luulemalla, uii» e» mi»ä myöskään
tahdo epäillä, että jumala ou mmun elämiini perustus, ivait-
tupu ruumis luoikiu kuolla lompastuksestu. Ruumiin täytyy
tuolla aina jostain ulkonaisesta syystä. Heittäytyä korkeu-
desta ei ole mitään jumalan käsky mi»nlle. PiiiliMastoin
ie olisi epäilykseni tuote, sillä miuii epäilisin jumalaa, jos
»iii,: koettelisin häntä.

Jeesus ei järjeusyillii lumoa »vanhan eläiniinymmär»
ryl-tn mastawiiitettii, »vaan asettaa sen »vastakohdaksi ainoas»
taan uskonsa, eli uuden eliimiinymmiirrytsen.
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Uuden elämänymmärryksensä mukaan hän uskoo, että
jos ihminen elää siitä, mitä jumala hänelle Puhuu, s. o.
jumalan tahdosta, niin hänen ruumiillinen kuolemansa riip-
pui! uiuoaskaau jumalan tahdosta. Waikka hiin siis maail-
maan mennessään jonknisikin »vainojen alaiseksi, niin se ei
kumoa »vllltnkunnan aatetta, ellei hän waan Pakene wainoja
Masten jumalan tahtoa.

Myöskin tiiltä kaimalla o» hii» sittemmin suoruuuisilla
sanoilla ilmaissut uskonsa. Puhuessaan opetuslapsi Ile »iistä
Mlliuoista, jotka lulisilvat kohtaalnaa» kaiktia taiwuau Mal-
taklinnan rateiitajia, on hiin »ime»omaa» warottaulit alita-
utuinnstll tämän toisen wastawäittcen elsytettiiwiiksi, jota
oli hänellä itsellään korwessa. Hän Puhuu opetuslapsilleen:

„Kun he wiewät teitä raastupiiusu, älkää olko huolis-
su,me, kuinka ja mitä teidän on Puhuminen, sillä sinä hetkenä
tiilillte opetetuiksi, mikä teidän on sanominen. Sillä ette
tule itse puhumaan, waan teidän Isänne henki on Pnhmva
teissä. — Älkää peljätkö niitä ihmisiä, jotka ruumiin tappa-
Mat, ja eiwät Moi sielua tappaa; waan Peljätkää emlemmin
wanhllll eliilniiliymmärrystä (paholaista), joka Moi hukut-
taa ruumiin kanssa myöskin sielun. Ei yksikään mitätön war°
puncn Putoo maahan ilman teidän Isäänne. Niilipä omut
tekoiinkin Päänne hiukset luetut. Älkäät siis peljätkö/ te olette
Paremmat kilin monka »varpusta."

Vastaus kolmanteen wäittccscrn. Samalla tuin Jee-
suksen nnsi eliimäliymmärrys eli hiilien suhteensa jumalaan
sellviää hänelle korMen yksinäisyydessä yhä enemmän, ja
knZMaa tvoimllssa, samalla knlkewat »vanhan elämällymmär-
rytien wustawäitkeet toisella Pliolen hänen ajatuksissaan
o-mua suuntaansa ja löytämät yhä enemmän mahdottomiin-
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den todistuksia edellisiä ivastaan ja myöskin kaswawat ivoi-
Nillssll.

Ia näin tiilemme kumftaisenkin elämänymmärryksen
lopputulokseen:

Vihdoin „perkele wei hiinet korkealle wuorelle, ja osotti
hänelle kaikki maan Piirin waltaknnnat silmänräpäyksellä,
ja sanoi hänelle: kaiken tämän »vallan ja heidän kunniansa
minä a»nan sinulle, sillä minun hallussani ne oivat ja minä
annan ne, kelle minä kahdon. Jos sinä siis kumarrat ja ru-
koilet minua, se kaikki Pitää sinun omas oleman." (Luk.
4: 5—7.)

Tähän »vastaa Jeesus:
„Mene pois, saatana; sillä kirjotettu on: Herraa sinun

jumlatas Pitää sinnn kumarkamnn ja häntä ainoata Palive-
leman."

Tähän kinsaajan lopulliseen johtopäätökseen Jeesus siis
mastan taas »viittaamalla mitä Israelille oli sanottu ennen
sen saapumista liimattuun maahan: „Kuule Israel! Herra
on meidän jumalamme. Herra yksistään. Ia sinun on ra-
kastaminen Herraa sinuu jumalalasi kaikesta sydämestäsi ja
kaikesta sielustasi ja kaikesta »voimastasi. Ia kun Herra
sinun jumalasi antaa sinun tulla siihen maahan, jonka hän
on »valalla luMannnt esi»isällesi Aabrahamille, lisakille ja
Jaakopille, niin »varo ellet silloin nnhota Herraa, joka on
sinui saattanut pois Egyptistä, orjuuden maasta! Herraa
sinun jumalatas on sinun Pelkääminen ja hiintii ainoata
palmeleminen."

Jeesus mastaa Miimeisellä lauseella: kirjotettu on, Her»
raa sinun jumalatas pitää sinun kumartaman ja häntä
ainoata Palmelcmnn.
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Wunhan elämänymmiirrliksen (sualallän) Pernslcln jn
johiopiiätös on nyt kokonaisundessaali tämmöinen:

Siuuu iuisi elämiiuymmiirryksesi uu, ellii jiuiuiluu Mul-
taknnta on lähestynyt innan Piiiillc ja cttii sinn» siis on,
jotta jmnalan tahto tapahtuisi, eliimtueu maailmassa liiiu-
kitin tämä »valtakunta olisi jo lähestynyt. Mii-ttu cusitsitiu
tämä siuuu hurskns toiluosi ei >voi nutun sinulle toimeeutuloa
ju lliiupä näet, että sinun sittenkin täytyy tehdä niiulutn
miltä, »vanha elämiin-ymmärrys, tiisteu: Palmella itseäsi lva-
rauinlllla omaisuutta ja ajattelemalla omaa tulcwaisuuttasi.
— Toiseksi, jos sinä todettu uskoisit, ettei siuuu elämiisi ole
riipvuMaincn ruumiista Manu tuilvuallisesta hengestiisi cli
citei sinulle tupahdu mitiiäu ilmuu heugeu tahtoa, lliin et
sinä epäilisi heittäytyä korkeudesta alus. Mutta uyt siuii
epäilet, sinä tahdot suojella itseäsi. Ia jos sinun lerruu
täytyy suojella itseäsi, niin sinun täytyy elää maan Päällä
tässäkin kohden »vastoin omaa elämäuymmiirrystäsi, sillä
sinä et Moi Palmella tailliu ihmisiä, muuu siuuu täytyy pul-
lveiemisen sijaan käyttää lukkoa aittasi oluella, täytyy tiiut
tää pölisin uplill niilä Ivastaan, jotka tnlewat ryöstämään
sinun omuisnnttusi tai Polkemaan sinun oikeutsiusi tui mur-
haamaan sinua, Niiiu olleu heitä huumeesi jumalau malta-
kunnasta. Jos sinä yksin rupeat tekemää-» työtä uiiutnin
taimaan »valtakunta jo olisi mnan Päällä, niin sinä sekä Hälis-
tyt että joudut kokonaan oikeudettomaksi. „Katso ympäril-
lesi! Edessäsi näet maailman todelliset lvattaliuiuat.
Kaiken tuon loistou olen minä, wa»l,a eliiluiiuuiumär-
rys luonut. In sitlii todellisella mallalla minä Palkitsen
jokaista, joka tiimiin miuuu yiumiirrutseui lujusti omistaa.
Tee siis sinäkin työtä saalvuttaaksesi se», mitii selmästi edes-
säsi näet, ja sinä olet sen kaiten saama."
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Kiusaajan »viimeisessä lauseessa ja Jeesuksen wnZtauk»
sessc siihen owat nyt nämät knksi elämän-ymmärrystä »vas-
takkain asetetut. Molemmat puhuivat lvaltnkunnista. Van-
han elämänymmärryksen „rninä" ajattelee: minä tahdon ny-
kyisyydessä tehdä sitä, mikä auttaa minua tuietvaisuudessll
tulemaan osalliseksi näkymästä eli minulle ymmärrettävästä
B minua wiehättllwästäwaltakunnllsta, sen woimasta jakun»
niastll. Uuden elämänymmärryksen „minä" ajattelee: iiii-
kywä waltatuntll, sen woima ja kunnin on minulle kiusaus,
koska minä tahdon tehdä ainoastaan sitä, mitä minun syn-
nyttäjäni, lähettäjäni, minulle sanoo, sillä minä uskon, että
ainoastaan hänen on »valtakunta, woima ja kunnia.

Jos pitäisi osoitan joku Puoli Jeesuksen opissa, mikä
erityisesti kostisi juuri tätä »vastakohtaa, niin olisi se »vaikea
waan siksi, että koko oppi on yksistään tämän asian sei»
witystt>

Isämeidän rukous sisältää lyhykäisesti sanottuna koko
Jeesuksen opin, eitä siinäkään Puhuta muusta tuin näkymät-
tömästä ihmisten hallitsijasta eli Isästä, hänen tahdostansa,
hänen waltlltuntllnsll lähestymisestä, jotapäiwäisestä lei-
masta 'aittien loukkausten anteeksiantamisesta, ja sanotaan
wihdoin: äläkä johdata meitä kiusaukseen, waan päästä meitä
pahasta, sillä sinun on waltakunta, woima j» kunnia iankaik»
kifesti. Tämä on sanoihinPuettu tulos Jeesuksen taistelusta
korwessa. Tämä on ainoastaan kehittynyt opetus siitä,
minkä läpi Jeesuksen ajatukset siellä tultimat.

Jeesuksen uskontunnustus, kaikkien korwessa tapahtu»
neiden tamppausten jälteen oli siis kokonaisuudessaan täm-
möinen :

Niinkuin minä kuulin Johanneksen ennustaman, että
jumalan waltakunta lähestyy maan Päälle, jos ihmiset muut-
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tulvat mielelisa, niin minä nyt ymmärrän, etta minun on
eläminen maan päällä toteuttaakseni tätä »valtakuniiu» sunun
ja niinä nskon, ettii, Maikka olisinkin ihmisten joukossa yksi-
näni tässä elämänymmärryksessii, saan kaikki mitä tarlvitscn
sei! toteuttamiseksi, (ensimäinen mastans). — Minä usko»,
että se jumala» »valtakunta, jonka käytyy toteutua maun
päällä, on rujato» ju iaukuikkiuen. Scutähdeu miuii eu pel-
kää ruumiillista kiiolemata, joka uhkaa minua, jos minun
täytyy, tämän »valtakunnan jiiseueuii, olla suojelematta
itseäni Mäki-mallan tekijöitä ja mainoojiu ivastaan, (toinen
»vastaus). — Minä uskon, että se »valtakuntia, jossa ihmiset
nyt eläwät, on niinkuin se Egypti eli orjuuden maa, josta
jumala kahtdi saattaa Israelin pois. Ia sentähden, niinkuin
Israelille oli matkalla Egyptistä sanotti! : Herraa sinun ju-
malatas Pitää sinun kumartama» ju häntä ainoata Palmele-
Mlln, niin minäkin, tvnikkeu »voi nähdä tuleiuaisuutta, tuu-
nen, että miniiii' on tckcminen lvaan sitä, mitä lähettäjäni
minulle tvälittömiisti käskee, ja usko», että niinkuin Israel
tuli perille, niin tulee perille ihmiskunta.

Tämän jälkeen Jeesus Palasi hengen mäessä korlvesta,
ja kuultuaan että Johannes oli pantu »vankeuteen, rupesi
Galileassa'saarnaamaan »valtakunnan oppia, sanoen samoin
kuin Johannes: „mimttakaa mielenne ju uskokaa elämän-
sana, sillä aika dll täytetty ja jnmalan waltakunta lähes-
tynyt."

Tämmöinen oli siis Jeesuksen lyntyminen jumalasta.
— jotakin lliwlli! toista kuin yliluonnollinen syntyminen
neitseestä. Se oli sitä samaa henkistä syntymistä, jota Jee-
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sus sittemmin nimitti uudestisyntymiseksi ja joka tapahtuu,
tun ihminen ymmärtää jumalan tvaltakunnan ja irtautnii
maallisen »valtakunnan siteistä.

Niinkuin tämä kaikki »voikin olla käsittämätöntä sille,
jonka koriviin ei ole koskaan »vielä tullut, että jokin toinen
elämänymmärry? olisi ihmiselle mahdollinen kuin se, missä
hiin on aina tottunut elämää», — niin kcisitektämää ja kal-
listu se on niille, jotka omat kuulleet ja ymmärtäneet uuden
lvaltakunnan opin, mutta owat waan sekaantuneet wasta-
wällteiden ja kiusausten werkkoon. Nämä wastawiiitteet
oliwat samat Jeesuksen omassa sydämessä.

Mitkä kysymykset oivatkaan nykyajan ihmisille tärkeäm-
piä M läheisempiä, knin juuri hänen suhteensa toimeentulon
kysymykseen, elämän yleisiin kcirkotusperiin ja rikkauden ja
Mallan talvottelilun?

Mutta kun etvankeliumin ciukasee aikomuksessa lukea
sitä »vapaasti, oman järjen selmässä »valossa, niin jo ensi
siivuilla huomaa, että yhteys noiden sydämenkysymysten ja
Jeesuksen antamien mastausten »välillä on mitä läheisin.
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