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Johdanto
Kuka oli mestari tai maisteri Eckhart? Otavan Encyklopedian mukaan 
hän oli keskiajan tärkein kristillinen mystikko, joka yhdisti tomismin 
ja uusplatonilaisen mystiikan. Tätä enempää ei suomalainen tietoteos 
”tärkeimmästä” mystikosta vaivaudu kertomaan! 

Grimbergin Kansojen Historian myöhäiskeskiajan tapahtumia ja aat-
teita koskevassa osassa on Eckhartista sentään jo muutama sivu asiaa. 
Grimberg osuu oikeaan poimiessaan Eckhartin melko runsaasta kirjalli-
sesta perinteestä erään kohdan saarnasta, jossa mestari sivuaa Anselmin 
tunnetuinta kirjaa Miksi Jumala tuli ihmiseksi? 

Kirjassa Anselm lausuu: ”Sen johdosta, että Jumalasta on tullut ihmi-
nen, on koko ihmissuku korotettu ja aateloitu. Siitä syystä iloitkaamme, 
että Kristus, meidän veljemme, on omin voimin kohonnut kaikkien en-
kelten yläpuolelle ja istuu Isän oikealla puolella.” 

Tähän Eckhart liittää – ilmeisesti itse Augustinusta siteeraten – kui-
tenkin seuraavan mietelmän: ”Tämä on kyllä kauniisti sanottu, mutta 
minä en sittenkään pane sille kovin suurta arvoa. Sillä mitä minua aut-
taisi, vaikka minulla olisi rikas veli, jos itse olisin köyhä? Mitä minua 
auttaisi, vaikka minulla olisi viisas veli, jos itse olisin mielipuoli?” 

Grimbergin mukaan Eckhart kehittelee käsitystä, ettei Raamatussa 
varsinaisesti puhutakaan Kristuksen ruumiillisesta syntymästä Juude-
assa, vaan pikemminkin siitä, kuinka Jumala voisi syntyä juuri minussa. 
Tämä on Eckhartin keskeisin ajatus, johon hän palaa yhä uudestaan. 

Sellainen ihminen, joka on elänyt tämän suuren ihmeen, tekee Ju-
malan tahdon tarvitsematta ponnistella, jopa täysin huomaamattaan. 
Hän tekee sen luonnon pakosta, kuten aurinko paistaa tai ruusupensas 
kukkii. Hän ei voi muuta, sillä hänellä on Jumala omassa povessaan. 

Tällaisen ihmisen rukouksesta Eckhart lausuu: ”Joka todella on yhty-
nyt Jumalaan, hän ei toivo mitään eikä pyri vapautumaan mistään. Hän 
ei ylipäänsä voi rukoilla, koska hänen rukouksensa on yhtä olemista Ju-
malan kanssa.” 
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Eckhartilta on (vihdoinkin) julkaistu yksi kirja suomeksi: Basam 
Booksin kustantama Sielun Syvyys, joka sisältää hänen kirjoituksensa 
ja vajaan kolmasosan (30 kpl) hänen saarnoistaan (tosin ilman ainoata-
kaan viitettä). 

Jo kauan aikaa sitten ja ennen kyseisen kirjan ilmestymistä ja hank-
keesta tietämättömänä olen kääntänyt kuusikymmentä saarnaa suomek-
si tarkoituksena julkaista koko Eckhartia koskeva tuotanto, sata saarnaa 
ja muutama kirjoitus. 

Kirjan ilmestyminen pani kuitenkin käännöstyöni jäihin, koska Suo-
men markkinoille lienee turha tuoda kovin montaa laitosta. Päätin kui-
tenkin laittaa nämä kuusikymmentä saarnaa kiinnostuneiden luettaviksi. 

***

Eckhart syntyi v. 1260 todennäköisesti Hochheimissa, Thüringenissa, 
luultavasti ritarisukuun. Hän liittyi v. 1275 Erfurtin dominikaaniluos-
tariin, jossa hän saavutti lahjakkuutensa johdosta arvostetun aseman 
ja josta hänet lähetettiin opiskelemaan ennen vuotta 1280 Kölniin kuu-
luisaan dominikaaniseen Studia Generaleen, ehkäpä kuulemaan vielä 
Albert Suurta – Tuomas Akvinolaisen opettajaa. Tämän jälkeen hän 
harjoitti todennäköisesti opetustointa ja on varmuudella löydettävis-
sä Pariisista luennoimasta ja osallistumasta väittelyihin v. 1293. Hänen 
ensimmäinen saksankielinen teoksensa on ollut Vertailua eli Opastavia 
Puheita, jota on jaettu noviiseille joskus vuosien 1294 ja 1300 välisenä 
aikana, jolloin hän toimi Erfurtin priorina ja Thüringenin apulaispap-
pina. Vuosisadan vaihteessa Eckhart oli Pariisissa, missä hän valmistui 
maisteriksi v. 1303. 

Saksa oli tuolloin jaettu Alemanian ja Saksin dominikaanisiin pro-
vinsseihin, joista jälkimmäinen käsitti suurimman osan Pohjois-Saksaa 
sekä Hollannin. Eckhart valittiin v. 1303 Saksin alueen johtajaksi, ja  
v. 1307 hänen tehtäviinsä liitettiin myös Böömin apulaisjohtajan vas-
tuu. Vuonna 1310 Eckhart lähetettiin muutamaksi vuodeksi Pariisiin, 
Tuomas Akvinolaisen oppituolin haltijaksi puolustamaan dominikaa-
nijärjestön etuja yhä kärjistyvissä kiistoissa fransiskaanien kanssa. Neljä 
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vuotta myöhemmin hänet löydetään Strassbourgista, joka tuolloin oli 
huomattava uskonnollisen toiminnan keskus. 

Virkavelvoitteidensa hoitamiseksi hän joutui matkustelemaan varsin 
paljon ja laajoilla alueilla: Saksassa, Ranskassa, Sveitsissä ja muuallakin 
– ja tuon ajan munkithan suorittivat matkansa jalkaisin! 

Eckhartin maine opettajana oli hyvin laajalle levinnyt, ja joskus en-
nen vuotta 1322 hänet kutsuttiin Kölnin Studia Generaleen hoitamaan 
sitä virkaa, jonka arvostuksen oli luonut itse Albert Suuri. 

Toivon, että lukijat voivat saada näistä saarnoista syvyyttä ja virikkei-
tä omiin käsityksiinsä. 

Kalervo Mielty 
suomentaja

***
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SAARNA 1 
(Pf 1, QT 57)1 

DUM MEDIUM SILENTIUM TENERENT OMNIA 
ET NOX IN SUO CURSU MEDIUM ITER HABERET, ETC. 

(Viis.k. 18:14) 

Me olemme nyt2 juhlimassa sitä ikuista syntymää, joka Isä Jumalan toi-
mesta alati tapahtuu ajattomuudessa, koska tuo sama syntymä on nyt 
tapahtunut myös ajassa, inhimillisessä luonnossa. Pyhä Augustinus3 sa-
noo: ”Mitä se minua hyödyttää, että tuo syntymä tapahtuu ikuisesti, jollei 
se tapahdu minussa! Vasta sen tapahtuminen minussa on merkittävää.” 
Tulemme siksi puhumaan juuri tästä syntymästä ja siitä, kuinka se voisi 
tapahtua meissä sekä saavuttaa täyttymyksensä hyveellisessä sielussa 
aina, kun Isä Jumala lausuu ikuisen Sanansa täydellisessä sielussa. Sillä 
kaikki tämä sanottu koskee ymmärrettävästi jokaista hyvää ja täydellis-
tynyttä ihmistä, joka on kulkenut ja edelleen kulkee Jumalan teitä. Se 
ei tietenkään koske luonnollista, kuritonta ihmistä, koska hän on vielä 
kaukana ja täysin tietämätön tästä syntymästä. Eräs viisas on sanonut: 
”Kun kaikki asiat vaipuivat hiljaisuuteen, laskeutui minuun korkeuksista, 
kuninkaalliselta valtaistuimelta salainen sana.” Tämä Sana4 on saarnam-
me aiheena. 

On ensiksikin huomioitava kolme seikkaa5. Ensimmäinen koskettaa 
sitä, missä sielun olemuspuolessa Isä Jumala Sanansa lausuu, eli missä 
tuo syntymä tapahtuu, ja mikä sielussa on tuohon tapahtumaan sovel-
tuva. Sillä mikäli kaikkivaltias Isä Jumala olisi ylipäänsä voinut varustaa 
sielun jollakin vielä jalommalla ja jos sielu olisi Häneltä sellaista voinut 
ottaa vastaan, olisi Isän sitten myös viivytettävä syntymää juuri tämän 
suuremman täydellisyyden odotuksen johdosta. Tästä syystä sellaisen 
sielun, jossa syntymän on määrä tapahtua, on vietettävä ylevää, ehyttä 
ja täysin sisäistynyttä elämää. Sen ei pidä päästää itseään viiden aistin-
sa vietäväksi luonnon moninaisuuden houkutuksiin vaan on koottava 
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kaikki sisäisyyteensä, puhtaimpaan olemukseensa – juuri siihen, joka on 
Hänen paikkansa, missä ei mikään vähäisempi voi saada sijaa. 

Toinen saarnan osa-alue koskettaa ihmisen omaa osuutta tässä tapah-
tumassa, Jumalan Sanan lausumisessa sisäisyydessä, ja tässä syntymässä: 
olisiko ihmiselle hyödyksi itse osallistua siihen tavalla, missä tapahtuma 
olisi hänen oman harjoituksensa ja ansioittensa tulosta – hänen luodes-
saan kurinalaisesti ajatusmuotoja Jumalasta kaikkivaltiaana, ikuisena 
ja kaikkena muunakin kuvittelukyvylleen mahdollisena – edistäisikö 
tällainen Isästä syntymistä? Vai tulisiko ihmisen irrottaa itsensä kaikista 
ajatuksista, sanoista ja toimista sekä tajunnan luomista mielikuvista tai 
karttaa niitä – säilyttäen vain täysin vastaanottavaisen asennoitumisen 
Jumalan suuntaan, niin että ihmisen oma minuus on toimeton – antaen 
Jumalan työskennellä itsessään? Kumpi menetelmä sitten edistää parhai-
ten tätä syntymää? Kolmantena tarkastelukohteena on tästä syntymästä 
aiheutuva hyöty ja sen suuruus. 

Ensiksikin tulee huomata, että käytän hyväksi luonnollista peruste-
lutapaa, jotta itse voisitte oivaltaa asian merkityksen. Sillä vaikka luo-
tankin enemmän pyhiin kirjoituksiin kuin omaan itseeni, on teidän 
oppimisenne kannalta kuitenkin parasta käyttää todennettavissa olevia 
väittämiä. 

Katsokaamme aluksi sanoja: ”Hiljaisuuden keskellä lausuttiin sisäs-
säni salainen Sana.” – Mutta missä6 sitten on tuo hiljaisuus ja missä pai-
kassa sana lausutaan? Niin kuin juuri sanoin, se on sielun puhtaimmassa 
mahdollisessa paikassa, sen jaloimmassa olemuksessa, perustassa7 – sie-
lun ydinolemuksessa, joka muodostaa sielun salatuimman osan. Juuri 
siellä on tuo hiljainen keskus, sillä mikään luontokappale tai muoto ei 
ole koskaan siihen yltänyt. Siellä ei voi esiintyä minkäänlaisia toimintoja 
tai edes ymmärrystä, ja siksi ei sielu ole siinä olemuksessaan tietoinen 
ainoastakaan kuvasta, ei edes omasta tai toisten olentojen muodosta. 

Kaikissa toiminnoissaan sielu käyttää voimiaan8: se käsittää ymmär-
ryksensä voimin, se muistaa muistikyvyllään; mahdollista rakkautta se 
harjoittaisi tahtonsa avulla. Siten se aina toimii voimiensa välityksellä, mu-
tta ei koskaan itse ydinolemuksellaan. Jokainen ulkoinen toimi riippuu  
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jostakin välineestä. Näkeminen tapahtuu ainoastaan silmien avulla – 
muutoinhan olisi mahdotonta vastaanottaa tai välittää näkyjä. Sama 
pätee kaikkiin muihinkin aisteihin nähden. Jokainen sielun ulkoinen 
toiminto tapahtuu jonkin välittävän tekijän vaikutuksesta. Mutta sielun 
ydinolemuksessa ei ole minkäänlaista toimintaa, koska nuo voimat, joi-
den välityksellä sielu toimii, ovat lähtöisin tuosta olemuksen perustasta. 
Mutta tuossa perustassa kaikki välineellisyys vaikenee, siinä ei voi esiin-
tyä muuta kuin rauha ja tuon syntymän ylistys – tapahtuman, jossa Isä 
Jumala lausuu Sanansa. Tämä sielun olemus on luonteeltaan vastaanot-
tokykyinen ainoastaan jumalalliselle ydinolemukselle ilman minkään-
laisia välittäviä tekijöitä. Siinä – ja vain siinä perustassa koskettaa Jumala 
sielua koko jakamattomalla, osittumattomalla olemuksellaan. Mikään 
muu kuin Jumala ei voi koskettaa sielun todellista perustaa. Yksikään 
olento ei voi lähestyä tätä perustaa, vaan kaikkien on pysyttäydyttävä 
ulkopuolella, pelkästään sielun voimien piirissä. Sisäisesti sielu havaitsee 
selvästi sen muodon, johon olento on vetäytynyt asumaan. Sillä aina kun 
sielun voimat joutuvat kosketuksiin jonkun olennon kanssa, ne aktivoi-
tuvat ja luovat olennosta hahmollisen kuvan ja tallentavat sen itseensä. 
Tällä tavoin sielun voimat tulevat tietoiseksi olennosta. Mikään olento 
ei voi tulla tätä läheisempään kosketukseen sielun kanssa, eikä sielu kos-
kaan lähesty mitään olentoa muodostamatta siitä ensin vapaaehtoisesti 
kuvaa itseensä. Tällaisen on varattu vain Jumalalle omassa olemukses-
saan. Tähän eivät mitkään olennot pysty. Omilla voimillaan luomansa 
kuvan välityksellä sielu lähestyy olentoja ja muita ulkoisia kohteita – 
olivat ne sitten kiviä, hevosia, ihmisiä tai mitä tahansa muita, joita se 
tahtoo oppia tuntemaan. Luomansa kuvan avulla sielu kykenee yhdistä-
mään itsensä ulkoiseen kohteeseen. 

Mutta ihmiselle tämänkaltainen kuvan muodostaminen edellyttää 
sitä, että kuva on saatavissa ulkoisesti aistien välityksellä. Tästä syystä 
sielulle ei luonnollisesti ole mikään niin vierasta kuin sen oma todelli-
nen olemus. Erään mestarin mukaan sielu ei kykene luomaan tai vas-
taanottamaan minkäänlaista kuvaa itsestään, joten sillä ei ole mitään 
keinoa itsensä tuntemiseen, koska kaikki kuvat muodostuvat aistien 
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välityksellä eivätkä aistit tavoita itse sielua. Sielu voi siten aistien avulla 
tuntea kaiken muun paitsi itseään. 

Mutta teidän pitää myös tietää, että sielu on todellisessa sisäisyydes-
sään vapaa ja vieras kaikkiin välittäviin tekijöihin ja muotoihin nähden, 
ja juuri tästä syystä Jumala voi vapaasti yhdistyä siihen ilman kuvien 
ja muotojen välitystä. Minkä tahansa voiman katsotaankin kuuluvan 
jollekin mestarille, kuuluu se aina myös rajattomaan jumaluuteen. Mitä 
lahjakkaampi ja voimakkaampi kukin mestari on, sitä välittömämmin 
tuottavat hänen toimensa tulosta ja sitä yksinkertaisemmalta hänen 
työskentelynsä vaikuttaa. Ihminen tarvitsee ulkoisissa toimissaan mo-
nenlaisia apuvälineitä ja hän joutuu suorittamaan paljon valmisteluita 
voidakseen toteuttaa mielikuvansa. Mutta aurinko ylhäisessä mesta-
rillisuudessaan suorittaa tehtävän valon antajana hyvin nopeasti: sillä 
hetkellä kun se alkaa säteillä, ovat maan ääretkin valaistut. Enkeli on 
sitäkin ylhäisempi, koska se tarvitsee vielä vähemmän muotoja ja muita 
välittäviä tekijöitä tehtävänsä suorittamisessa. Korkeimmalla serafilla on 
ainoastaan yksi muoto, missä se havaitsee ykseytenä kaiken sen, mitä 
sitä alemmat pitävät moninaisuutena. Mutta Jumala ei tarvitse mitään 
välittäviä muotoja eikä Hänellä sellaisia olekaan: Jumala työskentelee 
sielussa ilman välittäviä tekijöitä, muotoja ja kuvia – juuri tuossa perus-
tassa, johon ainoakaan kuva – olennosta puhumattakaan, ei koskaan ole 
tunkeutunut. 

”Kuinka Isä Jumala synnyttää Poikansa sielussa – kuten luotuja kuvis-
sa ja muodoissa?” Ei minun uskoni mukaan, vaan samalla tavoin Hän 
synnyttää hänet ikuisuudessa – eikä mitenkään muuten. ”No, mutta 
kuinka Hän synnyttää hänet silloin?” Isä Jumalalla on täydellinen si-
säinen tieto itsestään, perinpohjainen suora ja välineetön itsetuntemus. 

Tästä syystä Isä Jumala synnyttää Poikansa jumalallisen luonnon to-
delliseen ykseyteen. Juuri tällä tavoin – eikä mitenkään muuten – Isä 
Jumala synnyttää Poikansa sielun perustassa ja ydinolemuksessaan: sie-
lun siten yhdistyessä Häneen. Mikäli yksikään kuva voisi olla läsnä tässä 
tilassa, ei todellinen yhdistyminen olisi mahdollista – ja tuossa todelli-
sessa yhdistymisessähän on kyseessä sielun koko autuus. 
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Mutta te saatatte nyt sanoa, ettei sielussa luonnostaan olekaan mi-
tään muuta kuin kuvia. Ei mitään muuta! Siinä tapauksessa sielu ei liioin 
koskaan voisi saavuttaa autuutta, koska Jumala ei voi luoda ainuttakaan 
sellaista olentoa, jolta saattaisitte saada täydellisen autuuden – silloinhan 
Jumala ei olisikaan korkein autuus ja lopullinen päämäärä. Kuitenkin 
tämä kuuluu Hänen luontoonsa, samoin kuin on Hänen tahtonsa olla 
kaikkien asioiden alku ja loppu. Mikään olento ei voi muodostua sinun 
autuudeksesi ja täydellistymiseksesi täällä maan päällä, koska tämän 
elämän täydellistyminen – joka on kaikkien hyveitten summa – johtaa 
myös tulevan elämän täydellistymiseen. Sinun tulee siitä syystä asettua 
asumaan sielunne ytimeen ja perustaan, missä Jumala koskettaa sinua 
jakamattomalla olemuksellaan ilman ainoatakaan välittävää kuvaa. Yk-
sikään kuva ei edusta itseään: se viittaa aina vain siihen, mistä se on 
kuva. Ja koska sinulla ei voi olla muita kuin tällaisia ulkoisia kuvia, jotka 
tulevat sisään aistien välityksellä ja viittaavat aina vain edustamiinsa asi-
oihin, on sinun siten mahdotonta tulla minkäänlaisen kuvallisen asian 
autuuttamaksi. Tästä syystä täytyy vallita rauha ja hiljaisuus, missä Isä 
voi puhua ja synnyttää Poikansa – ja suorittaa työnsä vapaana kaikista 
kuvista. 

Toisena asianamme on se, miten ihmisen tulee itse toimia, että hän 
voisi saada aikaan ja ansaita tämän syntymän itsessään. Olisiko parem-
pi tehdä jotakin asian hyväksi – luoda mielikuvia Jumalasta tai ajatella 
Häntä? Vai tulisiko ihmisen pysytellä rauhassa ja hiljaisuudessa antaen 
Jumalan puhua ja työskennellä hänessä – pelkästään odottaen Juma-
lan toimintaa? Niin kuin sanoin jo aikaisemmin, nämä Jumalan sanat 
ja toiminta ovat vain sellaisia hyviä ja täydellistyneitä ihmisiä koskevia, 
jotka ovat siinä määrin ammentaneet ja sisäistäneet itseensä kaikkien 
hyveiden ytimen, että nämä hyveet ilmentyvät heissä täysin luonnollisi-
na, ilman tietoista ponnistusta; ja heissä tulee ennen kaikkea olla sisäis-
tyneenä Herramme Jeesus Kristuksen arvokas elämä ja ylevät opetukset.
Heidän pitää ymmärtää, että tämän elämän paras ja jaloin saavutus on 
kyky olla hiljaa ja antaa Jumalan puhua ja toimia sisäisyydessään. 
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Kun sielun voimat on täysin vedetty pois kaikista ulkoisista toimista 
ja kuvista – silloin Sana tullaan lausumaan. Juuri tästä syystä hän sanoi: 
”Hiljaisuudessa minulle lausuttiin salainen sana.” Mitä täydellisemmin 
kykenet kokoamaan sisään omat voimasi ja unohtamaan omaksuma-
si asiat ja mielikuvat niistä, ja mitä kauemmaksi pystyt etääntymään 
olennoista ja niiden mielikuvista – sitä lähempänä olet tätä tapahtumaa, 
ja sitä valmiimpana kokemaan sen. Jospa vain voisit yhtäkkiä irrottaa 
tietoisuutesi kaikista asioista,9 silloin saattaisit unohtaa oman ruumiisi 
pyhän Paavalin tapaan tämän sanoessa: ”Ruumiissani vai sen ulkopuo-
lella – sitä en kykene sanomaan; Jumala sen kyllä tietää.” (2. Kor. 12:2) 
Tässä tapauksessa oli henki niin täysin sisäistänyt kaikki voimat, että 
se oli unohtanut koko ruumiin: muisti ei enää toiminut eikä ajatus tai 
aistimukset, eivätkä ne voimat, joiden tulisi hallita ja varjella ruumis-
ta – elinvoimien virtaus ja ruumiinlämpö alenivat siten, että ruumis ei 
hukannut voimia niiden kolmen päivän aikana, jolloin hän ei syönyt 
eikä juonut. Näin kävi Mooseksellekin kun hän paastosi vuorella nel-
jäkymmentä päivää – silti ollen viimeisenä päivänä yhtä voimissaan 
kuin aloittaessaan. Juuri tällä tavoin tulisi ihmisen koota sisäänsä kaikki 
voimansa ja paeta aistitietoisuuttaan – siten vaipuen tietämättömäksi 
kaikista asioista ja omasta itsestään. Tässä asiassa on eräs mestari10 opas-
tanut sielua seuraavasti: ”Vetäydy ensin levottomista ulkoisista toimista 
ja sitten sekasortoisista sisäisistä ajatuksistasi, sillä ne luovat vain ristirii-
toja.” Mikäli Jumalan on määrä lausua Sanansa sielussa, täytyy sen olla 
levollisuuden ja rauhan tilassa: vasta silloin Hän voi ilmaista Sanansa 
– ja itsensä sielussa – ei kuvana vaan itsenään! 

Dionysios11 sanoo: ”Jumalalla ei ole ainoatakaan kuvaa tai muotoa, sil-
lä Hän on itsessään kaikkiallinen hyvyys, totuus ja olemassaolo.” Jumala 
suorittaa kaiken sisäisen ja ulkoisen toimintansa yhdessä hetkessä. Äl-
kää kuvitelko, että Jumala taivasta ja maata luodessaan teki yhden asian 
yhtenä ja toisen toisena päivänä. Mooses kyllä kuvaa asian tällä tavoin, 
mutta hänkin tiesi todellisuudessa enemmän: hän teki näin vain ihmis-
ten takia, jotka eivät voineet asiaa muulla tavoin käsittää. Todellisuu-
dessa tapahtui siten, että Jumala tahtoi ja lausui – ja kaikki oli samassa  
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läsnä! Jumala toimii ilman välittäviä tekijöitä ja muotoja, ja mitä va-
paampi olet kuvien suhteen, sitä vastaanottavampi olet Hänen sisäiselle 
vaikutukselleen, ja mitä sisäistyneempi ja kykenevämpi olet unohta-
maan itsesi, sitä lähempänä olet tätä tapahtumaa. 

Tässä tarkoituksessa Dionysios12 kehotti oppilastaan Timoteusta: 
”Poikani Timoteus, kohottaudu rauhallisin mielin itsesi ja kaikkien voi-
miesi, järkeilyn, toimien, muotojen ja olemassaolon yläpuolelle salai-
seen, hiljaiseen pimeyteen – että voisit tulla tuntemaan tuntemattoman, 
ylijumalallisen Jumalan.” Kaikista asioista tulee vetäytyä irti. Jumalalle 
olisi halventavaa työskennellä muotojen välityksellä. 

Nyt te voitte tietenkin kysyä: ”Miten Jumala sitten toimii sielun pe-
rustassa ja ydinaineessa ilman kuvien välitystä?” Sitä minä en voi tietää, 
sillä sielunvoimani voivat vastaanottaa ainoastaan kuvallista tietoa; ne 
joutuvat tarrautumaan jokaiseen asiaan siihen sopivan kuvan avulla. 
Ne eivät tunnistaisi hevosta, mikäli se ilmenisi ihmisen muotoisena; ja 
koska kaikki asiat tulevat ulkoa päin, on edellä mainitun kaltainen (ju-
malallinen) asian tiedostaminen sielulta kätkössä – sen omaksi parhaak-
seen. Tämä tietämättömyys juuri panee sen ihmettelemään, ja siten se 
johdattelee sitä innokkaasti tavoittelemaan jotakin sellaista, minkä se 
selvästi aistii olevan olemassa mutta josta se ei kuitenkaan tiedä mitään. 
Aina kun ihminen oppii perusteellisesti joitakin asioita, hän kyllästyy 
heti niihin ja alkaa etsiä jotakin erilaista. Jatkuva tiedonhalu pitää sielun 
aina epävakaassa tilassa. Tällainen ’tiedostamaton tietäminen’ kuitenkin 
lujittaa sielua kannustaen sitä ponnistuksiin. 

Tähän asiaan liittyen on eräs viisas sanonut: ”Keskellä yötä, kun kaik-
ki oli hiljaista, lausuttiin minulle salattu sana. Se ilmaantui arvaamatta 
kuin varas.” (Viis. 18:14-15) Miksi hän kutsuu sitä sanaksi, vaikka se 
olikin salattua? Sanan olemukseenhan juuri kuuluu salatun paljastami-
nen. Se paljasti minulle itsensä loistaen edessäni ja julistaen minulle ja 
tehden Jumalan minulle tunnettavaksi – ja siksi sitä kutsutaan Sanaksi. 
Kuitenkin sen todellinen luonne jäi minulta kätköön. Siinä oli sen sa-
lattu saapuminen ja paljastuminen kuiskauksena hiljaisuudessa. Juuri 
sen salattuna pysyminen merkitsee sitä, että ihmisen täytyy ja tulee alati 
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ponnistella sitä kohti. Se loisti, mutta kuitenkin kätkeytyi: meidän on 
määrä kaivata ja ikävöidä sitä. Paavali kehottaa meitä ponnistelemaan, 
kunnes saamme sen näkyviin, eikä luovuttamaan, ennen kuin olemme 
sen tavoittaneet. Kun hän oli tullut temmatuksi kolmanteen taivaaseen, 
missä hän oppi tuntemaan Jumalan ja havaitsi kaikki asiat, ei hän ta-
kaisin tultuaan ollut unohtanut siitä mitään, mutta kaikki tuo oli niin 
syvällä hänen sisäisyyksissään, ettei hänen ymmärryksensä voinut sitä 
tavoittaa, vaan se jäi hänelle verhottuun muotoon. Tästä syystä hänen 
täytyi yhä ponnistella ja etsiä sitä itsestään – eikä ulkopuoleltaan. Sillä 
tuo kaikki on sisäpuolella eikä ulkopuolella, vaan täydellisesti sisäisyy-
dessä. Tämän hyvin tietäen Paavali sanoi: ”Olen vakuuttunut siitä, ettei 
kuolema tai mikään koettelemus voi erottaa minua siitä, mitä löydän 
sisäisyydestäni.” (Room. 8:38-39) 

Tähän liittyy myös erään pakanallisen mestarin13 hieno sanonta: 
”Olen tietoinen jostakin itsessäni, joka loistaa tietoisuudessani. Voin ai-
van selvästi havaita sen olevan jotakin, mutta sen todellisesta luonteesta 
en saa otetta. Kuitenkin uskon sen paljastavan minulle koko totuuden, 
mikäli sen vain voisin saavuttaa.” Siihen vastaa toinenkin mestari: ”Seu-
raa ainoastaan sitä! Sillä jos sen kykenet saavuttamaan, omistaisit sa-
malla kaiken mahdollisen hyvän ja iankaikkisen elämän!” Augustinus14 
lausuu samaa tarkoittaen: ”Olen tietoinen jostakin sisässäni, joka väl-
kähtelee ja kimaltelee sielulleni. Jos se vain täydellistyisi ja vakiintuisi 
minussa, merkitsisi se varmaankin iankaikkista elämää!” Se kätkeytyy, 
mutta kuitenkin näyttäytyy. Se ilmentyy, mutta varkaan tapaan aiko-
muksenaan ottaa ja viedä sielulta kaikki asiat. Mutta näyttäytymällä ja 
tulemalla vähäisessä määrin esiin, se pyrkii houkuttamaan ja vetämään 
sielua itseään kohti, ’ryövätäkseen’ ja irrottaakseen sen sitten aikaisem-
mista yhteyksistään itsestään. Tästä asiasta profeetta sanoo: ”Herra, ota 
heiltä heidän henkensä ja anna sijaan omasi.” (Ps. 103:29-30) Tätä tar-
koitti myös rakastavainen sielu sanoessaan: ”Sieluni liukeni sulaen pois, 
kun Rakkaus sanoi sanansa.” * (Kork. v. 5:6). Kun se saapui, täytyi minun 

* Nykyinen muoto poikkeaa melko tästä melkoisesti.
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poistua. Samaa tarkoitti Kristuskin sanoessaan: ”Se, ken hylkää jotakin 
minun takiani, saa sataverroin takaisin, ken aikoo minut omistaa, sen on 
kiellettävä itsensä ja kaikki muukin; samoin on sen, joka aikoo minua 
palvella, myös seurattava minua eikä enää itseään.” (Mark. 10:29) 

Mutta nythän te voitte sanoa: ”Hyvä herra, tehän tahdotte kääntää 
koko sielun luonnollisen suuntauksen päinvastaiseksi! Sen luonteeseen-
han kuuluu imeä itseensä kuvia aistien välityksellä. Aiotteko särkeä tä-
män näkemyksen?” En toki! Mutta mistä tiedätte, millaisen ylevyyden 
Jumala on lahjoittanut inhimilliseen luontoon, vaikkakaan sitä ei vielä 
ole kunnolla kuvattu – ja siten se pysyy yhä paljastumattomana? Sillä ne, 
jotka ovat kirjoittaneet sielun jaloudesta, eivät ole voineet edetä pitem-
mälle kuin mihin heidän luonnollinen järkensä voi kantaa. He eivät ole 
koskaan tavoittaneet sielun perustaa, joten heille jäi vielä paljon epäsel-
väksi ja tuntemattomaksi. Profeetta sanoo: ”Istun hiljaa ja kuuntelen, 
mitä Jumala minussa puhuu.” (Ps. 84:9) Tämä Sana ilmentyi yön pimey-
dessä, koska se on niin salainen. Johannes sanoo: ”Valo loisti pimeydes-
sä ja tuli omiinsa; ja ne, jotka sen vastaanottivat, saivat Jumalan Pojan 
valtuudet; he saivat voiman tulla Jumalan Pojiksi.” (Joh. 1:5,11-12) 

Huomatkaa tämän salaisen Sanan ja tämän pimeyden hyödyllisyys ja 
seuraukset: Ei ainoastaan taivaallisen Isän Poika ole syntynyt tässä pime-
ydessä, joka on hänen omaansa, myös sinä voit syntyä saman taivaalli-
sen Isän – eikä kenenkään toisen – lapseksi, jolloin Hän antaa sinullekin 
tuon voiman. Pankaa merkille tämän suurenmoinen hyödyllisyys: sillä 
kaikki se tieto todellisuudesta, minkä mestarit ovat oppineet – ja tulevat 
oppimaan aina tuomiopäivään saakka – oman ymmärryskykynsä kaut-
ta, ei riitä vihjeeksikään tällaisesta tietämisestä ja tästä perustasta. Vaik-
ka sitä voitaisiin kutsua epätiedoksi tai tiedostamattomaksi, on siinä kui-
tenkin enemmän kuin missään tietoisuudessa ja ymmärryksessä voi olla 
ilman sitä, sillä tämä tuntematon houkuttelee ja vetää sinua puoleensa 
siten, että pääset erilleen kaikista käsitettävistä asioista – itsesi mukaan 
lukien. Juuri tätä Kristus tarkoitti sanoessaan: ”Ken ei kiellä itseään eikä 
jätä isäänsä ja äitiään, eikä tule vieraaksi kaikelle tämänkaltaiselle, ei ole 
minun arvoiseni.” (Matt. 10:37) Ikään kuin hän sanoisi: se, joka ei hylkää 



16

kaikkia ulkoisia luomuksia, ei kykene käsittämään tai tulemaan osalli-
seksi tästä jumalallisesta syntymästä. Mutta itsensä irrottaminen itses-
tään ja kaikesta ulkonaisesta voi todellisuudessa antaa ihmiselle tämän 
kaiken. Ja totisesti minä uskon – tai olen siitä varma – että ihmistä, joka 
on tähän juurtunut, ei enää voida millään keinoin erottaa Jumalasta. Sa-
non, ettei hän enää mitenkään voi sortua yhteenkään kuolemansyntiin. 
Hän mieluummin kärsisi mitä häpeällisimmän kuoleman, kuten häntä 
edeltäneet pyhimyksetkin kuin tekisi vähäisimmänkään kuolemansyn-
nin. Sellaiset ihmiset eivät kykene tietoisesti tekemään vähäisintäkään 
syntiä itsensä tai muiden suhteen, mikäli he voivat asiaan vaikuttaa. Sil-
lä tuo tuntematon vetää ja houkuttaa heitä puoleensa ja itseensä juur-
ruttaen siinä määrin, etteivät he enää milloinkaan voi kääntyä toiseen 
suuntaan, koska kaikki heidän aistinsa ja voimansa suuntautuvat paljon 
enemmän tähän suuntaan. 

Auttakoon Jumala, joka on jälleen syntynyt ihmisenä, meitä saavut-
tamaan tämän syntymän – Jumala, joka ikuisesti auttaa meitä heikkoja 
ihmisiä syntymään Hänessä jumalallisesti uudelleen. Amen. 

***

1. Tämä saarna on yhteenveto joistakin koko Eckhartin opetuksen tärkeimmis-
tä asioista. 

2. Joulupäivänä. Mutta Eckhartia ei kiinnosta ajallisuus, vaan hän jatkaa välit-
tömästi puhettaan Ikuiseen Syntymään. 

3. Sitaatin lähdeteosta ei löydy, kuten useissa muissakin kohdissa. Eckhartin 
lainaukset ovat usein hyvin vapaamuotoisia, ilmeisesti muistitietoon perustuvia, 
ja siksi vaikeita tarkistettavia. Missä tarkistus on suoritettu, tavallisesti Quintin 
toimesta, on lähde mainittu näissä viitteissä. 

4. Eckhart käsittää Sanan samaksi kuin Johanneksen evankeliumin Logos eli 
Kolminaisuuden Poikana. Tämän tekstin, joka on Salomonin Viisaudesta, on Eck-
hart valinnut ilmaisemaan vapaamuotoisesti hänen ajatuksiaan, joita sivutaan hä-
nen tätä teosta koskevassa latinalaisessa kommentaarissaan. Johdanto muodostaa 
sillan tekstin ja Eckhartin todellisen puheenaiheen välille – joka itse asiassa Quin-
tin mukaan on hänen ainoa aiheensa: Sanan syntyminen ihmissielussa. 
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5. Nämä seikat ovat yhdenmukaisia nelinkertaisen tulkintaperiaatteen (ars pra-
edicandi) kanssa. Eckhart jättää ensimmäisen, kirjaimellisen tulkintatavan pois: 
ensimmäinen tässä oleva ilmentää kirjoitusten vertauskuvallista (allegorista) tul-
kintaa, toisen ilmentäessä moraalista ja kolmannen analogista tapaa, missä ollaan 
tekemisissä ikuisen elämän kanssa. Näitä näkemyksiä kehitellään vuorotellen. 

6. Kuvitteellinen yleisökysymys. 
7. Sielun perusta, jossa syntymä tapahtuu ja johon Eckhart alituisesti viittaa 

useilla käsitteillä kuten: kipinä, linna jne. Olennaista on sen jyrkkä erotettavuus 
voimista. 

8. Sielun voimat ovat toimintavälineitä. Korkeampia voimia ovat korkeampi 
ymmärrys, muisti ja tahto; alempia voimia ovat alempi ymmärrys, viha ja halu 
sekä myös aistimukset. Korkeampi ymmärrys ei ole järkeilemisen kyky, vaan in-
tuitiivinen ominaisuus sanan korkeimmassa merkityksessä. 

9. Tämä on mahdollisesti viittaus Eckhartin omiin meditatiivisiin kokemuksiin. 
10. Anselm Canterburylainen. 
11. Ns. Dionysios Areopagita. Lainattua tekstiä ei ole löydetty. 
12. De mystica theologia 1 (MPG 3, 997). 
13. Lähdettä ei ole löydetty. 
14. Tekstissä saattaa tässä kohdassa olla jokin virhe, sillä Augustinuksen (jäljit-

tämätön) sitaatti vain toistaa juuri kerrotun asian. Todennäköisesti saarnan muis-
tiin merkinnyt kuulija on sotkenut sitaatit. Tämä kuvaa hyvin vaikeutta päästä 
saarnojen tarkkaan sanamuotoon. 
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SAARNA 2 
(Pf 2, QT 58) 

UBI EST QUI NATUS EST REX JUDAEORUM? 
(Matt. 2:2) 

”Missä on hän, joka nyt on syntynyt juutalaisten kuninkaaksi?” Tämän 
syntymän suhteen on tarkasteltava myös sitä, missä se tapahtuu: ”Missä 
on tuo syntynyt?” Tähän sanon – kuten olen sanonut usein ennenkin, 
että tämä ikuinen syntymä tapahtuu sielussa aivan samalla tavoin kuin 
ikuisuudessakin – ei suuremmalla tai vähäisemmällä tavoin – sillä ky-
seessä on yksi ainoa syntymä: ja tämä syntymä tapahtuu sielun ytimessä 
ja perustassa. 

Tästä nousee esiin tiettyjä kysymyksiä: Jumala on ensinnäkin kaikki-
en asioiden ytimessä henkisellä tavalla todellisempi ja luonnonmukai-
sempi kuin mitä nuo asiat itsessäänkään ovat. Koska Jumalan on näin 
ollen vaikutettava kaikessa siinä, missä Hän on – siten tiedostaen itsen-
sä ja lausuen Sanansa –, niin missä erityisessä suhteessa sielu soveltuu 
paremmin tähän jumalalliseen toimintaan kuin järkiperäiset olennot, 
joissa Jumala myös on? Huomatkaahan selitys tähän. 

Jumala on kaikissa olennoissa olemassaolona, toimintana ja voimana. 
Mutta ainoastaan sielussa Hän voi kantaa hedelmää: sillä vaikka kaikissa 
luoduissa on hivenen jumaluutta on ainoastaan sielu Jumalan luonnol-
linen kuva. Juuri tämä kuva täytyy tässä syntymässä kaunistaa ja täydel-
listää. Vain sielu kykenee ottamaan vastaan tämän syntymätapahtuman 
– yksikään olento ei ole siihen sovelias. Ja vain tämän syntymän kautta 
voi täydellistyminen tapahtua sielussa – on sitten kyseessä jumalallinen 
jakamaton valo, armo tai autuus – eikä siten millään muilla tavoilla. Tei-
dän tulee vain odottaa tämän syntymän tapahtumista sisäisyydessänne – 
niin tulette kokemaan kaiken hyvän, lohdun, onnellisuuden, täydellisen 
olemassaolon ja totuuden. Jos te ette tätä saavuta, jäätte samalla ilman 
kaikkea todellista hyvää ja autuasta. 
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Kaikki se, mitä sinuun tässä tapahtumassa tulee, tuo sinuun puhtaan 
olemassaolon ja lujuuden; mutta kaikki siihen liittymätön, jota etsit ja 
johon takerrut, tulee häviämään – täysin sinun tahdostasi riippumat-
ta. Vain tämä voi tuoda todellisen olemassaolon, kaikki muu on luon-
teeltaan häviävää. Mutta tässä syntymässä tulet osalliseksi jumalallises-
ta sisään virtauksesta kaikkine lahjoineen. Tätä eivät voi vastaanottaa 
sellaiset olennot, joissa ei ole Jumalan kuvaa, koska tuo sielussa oleva 
kuva on erityisesti tätä ikuista syntymää varten, joka totisesti tapahtuu 
Isän toimesta juuri sielussa, sen perustassa ja sisimmissä sopukoissa, joi-
hin mikään kuva ei koskaan ole heijastunut tai yksikään (sielun) voima  
tunkeutunut. 

Toinen esiin nouseva kysymys on: koska tämä syntyminen ilmenee 
sielun ytimessä ja perustassa, tapahtuu se siten yhtä hyvin syntisessä 
kuin hyvässäkin ihmisessä, niin millaista armoa ja hyvää siitä minulle 
koituu? Sillä inhimillisen luonnon perustahan on sama kumpaisellakin 
– itse asiassa jopa helvetissä olevat säilyttävät kuitenkin ikuisesti perim-
mäisen ’jalosukuisuutensa’. 

Tämän syntymän ominaisuutena on sen ilmentyminen aina ennen 
kokemattoman valon muodossa. Se tuo sieluun suunnattoman valais-
tuksen, sillä hyvyyden luonteeseen kuuluu levitä kaikkialla siellä, missä 
sitä ilmenee. Tässä syntymässä Jumala virtaa sieluun sellaisena yltäkyl-
läisenä valona täyttäen sen ytimen ja perustan, että se samalla virtaa 
myös sielun voimiin ja ulkoiseen ihmiseen, täyttäen nekin. Juuri näin 
tapahtui Paavalille matkallaan, Jumalan koskettaessa häntä valollaan ja 
puhutellessa häntä: tuo valo heijastui myös ulos, niin että hänen seu-
ralaisensa näkivät sen ympäröivän Paavalia kuten autuaita (taivaassa). 
Valon suunnaton virtaus sielun perustassa virtaa yli myös ruumiiseen 
täyttäen sen säteilyllä. Yksikään syntinen ei voi tätä valoa vastaanot-
taa eikä olla sen arvoinen, koska hän on täynnä puutetta ja pahuutta, 
joita kutsutaan pimeydeksi. Juuri tästä syystä sanotaankin: ”Pimeys ei 
voi vastaanottaa tai käsittää valkeutta.” (Joh. 1:5) Tämä johtuu siitä, että 
ne väylät, joita pitkin valon tulisi saapua, ovat pimeyden ja kavaluuden 
tukkimia: valo ja pimeys eivät voi ilmetä samanaikaisesti – eivät liioin  
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Jumala ja luodut olennot: mikäli Jumalan on saavuttava, täytyy olen-
tojen samanaikaisesti poistua. Eräs ihminen on täysin tietoinen tästä 
valosta. Heti kun hän kääntyy Jumalaa kohti alkaa tuo valo loistaa ja 
hehkua hänen sisässään1 antaen hänelle ymmärryksen siitä, mitä tulee 
tehdä ja mitä jättää tekemättä, sekä paljon opastusta asioissa, joista hän 
ei aikaisemmin mitään tiennyt tai niitä ymmärtänyt. 

”Mistä voitte tämän sitten tietää – ja millä tavoin?” Sydämenne jou-
tuu usein kuin siirretyksi ja käännetyksi pois maailmasta. Eihän näin 
voisi tapahtua muuten kuin valaistuksen johdosta? Se vaikuttaa niin 
viehättävästi ja iloa tuottavasti, että kyllästytte kaikkiin sellaisiin asioi-
hin, jotka eivät ole Jumalaa tai jumalallista. Se vetää teidät Jumalaan, ja 
tulette välittömästi tietoisiksi useista tavoista tehdä hyvää, vaikka ette 
tiedostakaan noiden virikkeiden lähdettä. Tämä sisäinen taipumus ei ole 
mitenkään lähtöisin olennoista tai heidän vaikutuksestaan, sillä kaikki 
olentojen kohdistama vaikutus tulee aina ulkoa. Mutta tässä toiminnassa 
aktivoidaan ainoastaan (sielun) perustaa, ja mitä vapaampana kykenette 
itsenne pitämään, sitä enemmän valoa, totuutta ja ymmärrystä voitte 
löytää. Kukaan ihminen ei siten ole milloinkaan harhautunut mistään 
muusta syystä kuin siitä, että on ensin irrottautunut tästä tilasta ja sitten 
etsiytynyt ja takertunut liiaksi ulkoisiin asioihin. Pyhän Augustinuksen 
mukaan on olemassa paljon ihmisiä, jotka ovat etsineet valoa ja totuutta, 
mutta vain ulkopuolelta, mistä niitä ei voida löytää. Lopulta nämä ete-
nevät niin kauas ulkoisiin asioihin, etteivät enää milloinkaan palaa ko-
tiinsa tai löydä omaa tietään sisään. Siten he eivät ole löytäneet totuutta, 
koska totuus on sisäisyyksissä, perustassa, ei ulkopuolella. Olkoon siis 
sellainen ihminen tarkkaavainen, joka näkee koko totuuden paljasta-
van valon, ja tulkoon tietoiseksi tästä sisäisestä syntymästään sielunsa 
perustassa. Silloin kaikki hänen voimansa valaistuvat ja samalla myös 
ulkoinen ihminen. Heti kun Jumalan totuus liikuttaa sielun perustaa, 
säteilee tuo valaistus myös hänen voimiinsa, ja tuollainen ihminen ky-
kenee sellaisina hetkinä enempään kuin kukaan voi hänelle opettaa. Ku-
ten eräs profeetta sanoo: ”Olen saavuttanut suuremman ymmärryksen 
kuin mitä yhdelläkään minua opettaneella on ollut.” 2 Tämä valo ei voi  
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loistaa tai valaista ainoassakaan syntisessä, joten ymmärrätte varmaan, 
ettei tuo syntymäkään voi siitä syystä heissä tapahtua. Tämä syntymä 
ei voi ilmetä yhdessä synnin pimeyden kanssa, vaikka se tapahtuukin 
sielun ytimessä ja perustassa – eikä sielun voimissa. 

Tämä herättää taas toisen kysymyksen: koska Isä Jumala synnyttää 
ainoastaan sielun ytimessä ja perustassa eikä sen voimissa, niin mitä 
osallisuutta niillä sitten on tässä asiassa? Miten ne voivat olla avuksi pel-
kästään asettumalla toimettomaan lepotilaan? Mitä siitäkään on hyötyä, 
kun tuo syntymä ei kuitenkaan tapahdu voimien alueella? Nämä ovat 
hyviä kysymyksiä. Kuunnelkaahan tarkasti myös selitykset. 

Jokainen olento pyrkii työskentelyssään jotakin päämäärää kohti. 
Tämä ilmenee aina ensin aikomuksena ja vasta myöhemmin toimin-
tana. Jumalallakin on samoin kaikissa toimissaan aina näkyvissään 
kaikkein autuain päämäärä, nimittäin Hän itse: johdattaa sielu kaikki-
ne voimineen tuohon päämäärään – Jumalaan itseensä. Juuri tätä tar-
koitusta varten Jumala suorittaa kaikki toimensa, tätä varten Isä kantaa 
Poikaansa sielussa, niin että kaikki sielun voimat päätyisivät juuri tähän. 
Hän odottaa rauhassa kaikkea sielun sisältämää, toivottaen sen kaiken 
tervetulleeksi Hänen hovinsa pitoihin. Mutta sielu on hajaantuneena 
laajoille voimiensa alueille ja tuhlaantuu niiden toimintoihin: silmien 
näkökykyyn, korvien kuuloon, kielen makuaistimuksiin – niin että sen 
oma sisäisen työskentelyn kyky on heikentynyt, koska hajaantunut voi-
ma on aina epätäydellisessä tilassa. Jotta sielun sisäinen työskentely olisi 
tehokasta, täytyy sen koota kaikki voimansa itseensä kaikenlaisten asi-
oiden moninaisuuksista tätä yhtä ainoaa sisäistä tointa varten. Augusti-
nuksen mukaan sielu viihtyy mieluummin siinä, mitä se rakastaa, kuin 
siinä, missä se antaisi ruumiille elämää. Esimerkiksi eräs pakanallinen 
mestari3 oli kaikkine voimineen antautunut oman alansa, matematiikan 
harjoittamiseen istuessaan hiilloksen ääressä laskelmiaan tehden. Silloin 
mestaria tuntematon mies saapui paikalle ja veti esiin miekan sanoen: 
”Sano nopeasti nimesi tai surmaan sinut!” Mestari oli liiaksi syventy-
neenä asioihinsa kuullakseen tai ymmärtääkseen mitään tuosta keho-
tuksesta: hän ei kyennyt edes sanomaan: ”Nimeni on se ja se.” Ja niin 
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tuo vihollinen huudettuaan asiansa useita kertoja vastausta saamatta – 
katkaisi hänen päänsä. Lisäksi tässä oli kyseessä pelkästään luonnontie-
teen harjoittaminen! Kuinka paljon enemmän meidän sitten pitääkään 
vetäytyä kaikista asioista keskittääksemme kaikki voimamme niin, että 
voisimme havaita ja tunnistaa ainoan rajattoman, luomattoman ja ian-
kaikkisen totuuden! Tätä päämäärää varten kokoa siis kaikki voimasi, 
aistisi, koko mielesi ja muistikykysi; suuntaa ne sitten tuohon perustaan, 
missä aarteesi on kätkettynä. Mutta jos tämän on määrä tapahtua, on 
sinun ymmärrettävä lopettaa kaikki muu toiminta – sinun pitää tulla 
tiedostamattomaan*, jotta voisit sen löytää. 

Tästä nousee jälleen uusi kysymys: olisiko hyväksi, että kukin voima 
pysyttäytyisi vain omassa tehtävässään, jolloin yksikään niistä ei ehkäi-
sisi toisten voimien työskentelyä eikä Jumalankaan toimia? Voisiko mi-
nussa olla jokin sellainen olemuksellinen tapa tietää, joka ei koituisikaan 
esteeksi – aivan kuten Jumalakin tietää kaiken esteittä, niin myös autu-
aat taivaassa?4 Tämäkin on hyvä kysymys. 

Autuaat kokevat Jumalan yhtenä ainoana kuvana, ja tässä kuvassa he 
tunnistavat kaikkeuden. Jumalakin kokee itsensä samalla tavoin, käsit-
täen kaikki asiat itsessään. Hänen ei siten tarvitse meidän tapaamme 
kääntää erikseen huomiota asioista toisiin. Olettakaamme että meillä 
olisi tässä elämässämme aina edessämme peili, jossa havaitsisimme 
kaikki asiat yhdellä silmäyksellä ja voisimme tunnistaa ne yhtenä aino-
ana kuvana – silloin ei toiminta tai tietoisuus muodostuisikaan meille 
minkäänlaiseksi esteeksi. Mutta meidän täytyy kääntyä asiasta toiseen, 
ja sillä tavoin me voimme tarkata vain yhtä asiaa kerrallaan toisten kus-
tannuksella. Tämä johtuu siitä, että sielu on niin lujasti takerruksissa 
voimiinsa, että se joutuu virtaamaan aina sinne mihin nekin. Sillä jokai-
sessa voimien toiminnossa täytyy aina myös sielun olla mukana – muus-
sa tapauksessa nuo eivät voimat voisi lainkaan työskennellä. Jos sielu 
näin hajaantuu osallistumalla ulkoisiin toimintoihin, heikentää tämä 
välttämättä sen kykyä sisäisen työskentelyn osalta. Tätä syntymää varten 

* nykysaksan ’Unwissen’, ei-tieto(isuus) 
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Jumala tarvitsee ehdottomasti täysin varauksettoman ja sidostumatto-
man sielun, joka siten ei sisällä mitään muuta kuin yksin Jumalan – ja 
joka ei enää etsi mitään tai ketään muuta kuin yksin Häntä. Juuri tähän 
liittyen Kristus sanoo: ”Jokainen, joka rakastaa jotakin muuta kuin mi-
nua – isäänsä tai äitiään tai monia muita asioita - ei ole minun arvoiseni. 
Minä en tullut tuomaan maailmaan rauhaa, vaan miekan, jonka tarkoi-
tus on leikata irti kaikista asioista, erottaa sinut veljestä, sisaresta, äidis-
tä, lapsesta ja ystävästä – jotka todellakin ovat sinun vihollisiasi.” (Matt. 
10:34-36; Matt. 19:28). Sillä kaikki sinulle tutut asiat ovat myös sinun 
vihollisiasi. Mikäli sinun silmäsi haluaisivat nähdä asioita, korvasi niitä 
kuulla ja sydämesi niitä muistella – niin silloin sinun sielulliset mahdol-
lisuutesi todellakin tuhlautuisivat kaikkiin näihin asioihin.

Eräs mestari sanoo samasta asiasta: ”Sisäisen toiminnan saavuttami-
seksi täytyy ihmisen koota kaikki voimansa ikään kuin sielunsa nurkka-
ukseen, joka on kaikkien kuvien ja muotojen ulottumattomissa ja jossa 
ihmisen sisäinen toiminta voi siten alkaa.” Tässä hänen on päästävä tie-
dostamattoman unohduksen tilaan, missä vallitsee sellainen rauha ja 
hiljaisuus, että tämä Sana voi tulla kuulluksi. Tämän Sanan ilmenemisen 
hyväksi emme voi tehdä mitään parempaa kuin pysyttäytyä rauhassa ja 
hiljaisuudessa: siinä tilassa – tiedostamattomassa – me saatamme sen 
kuulla ja ymmärtää oikein. Sellaiselle ihmiselle, joka ei ole tietoinen 
mistään, se ilmentyy ja paljastaa itsensä. 

Tämä herättää jälleen uuden kysymyksen. Voitte sanoa: ”Mutta te-
hän sijoitatte pelastuksemme mahdollisuudet tietämättömyyteen! Sehän 
vaikuttaa puutteellisuudelta. Jumalahan antoi ihmiselle tietoisuuden, 
kuten eräs profeetta sanoo: ’Herra, tee heidät tietoisiksi!’ * (Tob. 13:4). 
Siinä missä on tietämättömyyttä, on myös vajavuutta, jotakin vielä puut-
tuu, ihminen on raaka, apinan kaltainen, typerys – ja pysyykin sellai-
sena aina niin kauan kuin hän on tietämätön.” Mutta tässä yhteydes-
sä me puhummekin toisenlaisesta, muunnetusta tietämisestä, jolloin  

* Suomennettu vanhassa Raamatussa: ”…sen vuoksi on Hän teidät hajottanut pakanain 
sekaan, jotka eivät Häntä tunne…”
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tiedostamattomuus* ei ole lähtöisin tietämättömyydestä**, vaan pikem-
minkin tietämisestä, josta meidän pitää päästä tällaiseen tiedostamat-
tomuuteen.5 Silloin pääsemme tietoisiksi jumalallisessa tietoisuudessa 
ja meidän tietämättömyytemme jalostuu ja kaunistuu yliluonnollisessa 
tietoisuudessa. 

Vaikka me tässä yhteydessä pysyttäydymme täysin passiivisina, olem-
me kuitenkin täydellisempiä kuin ollessamme aktiivisia. Juuri tästä syys-
tä eräs mestari julistaa kuuloaistin jalommaksi kuin näköaistin, sillä 
kuulemalla opimme enemmän viisautta kuin näkemällä, ja sen opas-
tuksen mukaan myös elämme viisaammin. Olemme kuulleet eräästä 
pakanallisesta mestarista, joka kuolemaisillaan ollessaan kuunteli op-
pilastensa keskustelua jostakin ylevästä asiasta. Tilastaan huolimatta 
hän kohotti päätään kuullakseen paremmin ja sanoi: Sallikaa minun nyt 
oppia tämä asia, että voin iloita siitä ikuisesti! Kuulemalla ihminen si-
säistää enemmän tietoa, kun taas näkeminen pikemminkin johtaa luon-
teensa mukaisesti huomion ulkoisiin kohteisiin. Ikuisuudessa me siten 
iloitsemme paljon enemmän kuulemisen kuin näkemisen kyvyistä. Sillä 
ikuisen Sanan kuulemisen kyky on sisässäni, mutta näkeminen johdat-
taa minusta poispäin: kuulemisessa olen passiivisen vastaanottavainen, 
mutta näkemisessä aktiivisesti toimiva. 

Mutta meidän autuutemme ei ole aktiivisen toiminnan alueella, vaan 
passiivisessa vastaanottavaisuudessa Jumalan suhteen. Sillä aivan ku-
ten Jumala on suurenmoisempi kuin mitkään olennot, on myös Hänen 
työnsä suurenmoisemmat kuin minun toimeni. Juuri mittaamattomasta 
rakkaudestaan Jumala asetti ihmisten onnen ehdoksi passiivisuuden***  6, 
sillä me käymme läpi aina enemmän kuin toimimme ja vastaanotam-
me verrattoman paljon enemmän kuin mitä kykenemme antamaan; ja 
jokainen saamamme lahja valmistaa meitä vastaanottamaan yhä uusia 
– todella suurenmoisempia lahjoja; ja jokainen jumalallinen lahja kas-
vattaa haluamme vastaanottaa jotakin vielä korkeampaa ja suurempaa. 

* Unwissen
** Unwissen
*** tai kärsimyksen, kestämisen, alaisuuden = erleiden
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Juuri tässä suhteessa jotkut mestart sanovat sielun oleva samankaltaisen 
Jumalan kanssa: aivan kuten jumala jakaa rajattomasti, niin myös sielu 
vastaanottaa tai saavuttaa rajattomasti. Ja aivan kuten Jumala on toimis-
saan kaikkivoipainen, täytyy myös sielun olla yhtä suurenmoinen vas-
taanottavuudessaan (kestämisessä), ja tällä tavalla se muuntuu Jumalan 
kera ja Jumalassa.7 Jumalan täytyy toimia, ja sielun olla vastaanottavai-
nen, Hänen täytyy tiedostaa ja rakastaa itseään sielun kautta, jonka tulee 
tiedostaa Jumalan tietoisuudella ja rakastaa Hänen rakkaudellaan ja olla 
siten paljon enemmän siinä, joka kuuluu Jumalaan kuin siinä, joka on 
sielun omaa. Tästä syystä on myös sielun autuus enemmän riippuvainen 
Jumalan työstä kuin sen omista toimista. 

Dionysioksen oppilaat kysyivät häneltä, miksi Timoteus ylitti heidät 
kaikki täydellisyydessä. Dionysios vastasi: ”Timoteus on vastaanottavai-
nen (antaumuksellinen) Jumalan suhteen. Jokainen, joka on tässä mie-
lessä asiantuntija, ylittää myös kaikki inhimilliset saavutukset.” 

Tässä merkityksessä ei tiedostamattomuutesi ole enää puute, vaan 
tärkein täyttymyksesi – ja vastaanottavaisuutesi samoin ylevintä toimin-
taasi. Ja juuri tällä tavoin täytyy sinun heittää syrjään kaikki toimesi ja 
vaientaa kaikki voimasi, mikäli todella tahdot kokea itsessäsi tämän syn-
tymän. Sinun täytyy voittaa ja hylätä kaikki muu kohtaamasi, että voisit 
löytää vastasyntyneen Kuninkaan. Jotta me voisimme jättää taaksemme 
kaikki ne asiat, jotka eivät ole soveliaita vastasyntyneelle Kuninkaalle – 
auttakoon meitä siinä Hän, joka tuli ihmislapseksi juuri siinä tarkoituk-
sessa, että me voisimme tulla Jumalan lapsiksi. Amen.

***

1. Voisi ehkä tarkoittaa Eckhartia itseään, lähdettä kun ei ole löydetty? (Suo-
mentajan huomautus) 

2. Saarnaaja 1:16 (Q) 
3. Arkhimedes, jonka sanotaan tulleen roomalaisen sotilaan surmaamak-

si hänen tehdessään geometrisia piirroksia omassa puutarhassaan Syrakusassa  
(212 eKr.) 

4. Eli taivaassa olevat – eivät kuitenkaan pyhimykset, kuten Evans on kääntänyt. 
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5. Tämä tarkoittaa samaa kuin Nicolaus Cusanuksen (1401–64) De Docta igno-
rantia, kuten Quint osoittaa. Tiedostamis-sanan käyttö tässä suomalaisen tekstin 
(ja joissakin vastaavissa) yhteydessä saattaa vaikuttaa uudehkolta, mutta selkiyttä-
nee samalla kyseessä olevan tiedostamattoman käsitettä ulkoisen tietämisen suh-
teen. 

6. KYS lîden tarkoittaa sekä kärsimistä että passiivisuutta. 
7. ’In Gote’ (datiivi), ei Evansin käännöksen tapaan ’Jumalaan’. 
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SAARNA 31 
(Pf 3) 

IN HIS QUAE PATRIS MEI SUNT, OPARTET ME ESSE 
(Luuk. 2:49) 

”Minun pitää olla mukana Isäni toimissa*.” Tämä teksti soveltuu mitä 
parhaiten siihen, mitä meidän pitää sanoa siitä ikuisesta syntymästä, 
joka tapahtui myös ajassa2 ja yhä tapahtuu joka päivä sielun sisimmässä 
sopukassa, sen perustassa, joka on kaukana kaikista tilapäisistä tapahtu-
mista.3 Jotta voisi tulla tästä sisäisestä syntymästä tietoiseksi, on ihmisen 
ennen kaikkea välttämätöntä osallistua Isänsä asioihin. 

Mitä sitten ovat nuo Isän ominaisuudet? Häneen liitetään voima 
enemmän kuin muihin kahteen persoonaan. Siten kukaan ei varmasti 
saata kokea tai lähestyä tätä syntymää ilman suuria ponnistuksia. Ih-
minen ei pääse osalliseksi tästä syntymästä muutoin kuin irrottamalla 
aistinsa kaikista asioista. Ja tällainen sielunvoimien takaisin vetäminen 
ja niiden toiminnan estäminen vaatii suuria ponnistuksia. Tähän täytyy 
käyttää pakkoa, ilman sitä ei tehtävää voida suorittaa. Kuten Kristus sa-
noi: ”Taivasten valtakunta sietää väkivaltaa, ja voimakkaat ottavat sen 
väkivalloin.” ** (Matt. 11:12)

Tämä syntymä herättää kysymyksiä: tapahtuuko se jatkuvasti, vai 
ajoittain, silloin kun ihminen omistautuu siihen ja ponnistautuu kaikin 
voimin unohtaakseen kaikki asiat ollakseen tietoinen vain tässä tilassa? 
Ihmisessä on aktiivinen, passiivinen ja potentiaalinen ymmärrys.4 Ak-
tiivinen ymmärrys on aina valmiina toimimaan, on se sitten Jumalassa 
tai olennoissa, koska se työskentelee olennoissa järkiperäisesti, järkeis-
täen olentoja ja saattaen ne takaisin lähteeseensä tai – ylentämällä it-
sensä – saattaa ne Jumalan kunniaan ja autuuteen. Kaikki tuo kuuluu 
sen valtapiiriin, ja tästä syystä sitä kutsutaan aktiiviseksi. Silloin kun  

* RK-92, ’Isäni luona’
** Lähes sama sanamuoto esiintyy vain vanhassa suomalaisessa Raamatussa.
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Jumala suorittaa työtään, täytyy mielen pysyä passiivisena. Mutta po-
tentiaalinen ymmärrys ottaa huomioon nämä molemmat, sekä Jumalan 
aktiivisuuden että sielun passiivisuuden siten, että tällainen tila mah-
dollisesti saavutettaisiin. Toisaalta vallitsee aktiivinen tila, missä mieli 
sinänsä työskentelee; toisaalta taas passiivisuus, jolloin Jumala suorittaa 
työn – ja tuolloin mielen tulisi – tai pikemminkin täytyy – pysyä hiljaa, 
antaen siten Jumalan toimia. Ennen kuin mieli on tämän aloittanut ja 
Jumala saattanut loppuun, saa mieli siitä ennakkonäkemyksen, tietoi-
suuden siitä, että sen saavuttaminen saattaa olla mahdollista. Juuri tätä 
tarkoitetaan ’potentiaalisella ymmärryksellä’, siitä huolimatta, että se 
usein laiminlyödään eikä silloin johda toteutumiseen. Mutta kun mieli 
pyrkii kaikin voimin ja todella vakavissaan, silloin Jumala ottaa mielen 
ja sen toimet johtaakseen, ja silloin mieli näkee ja kokee5 Jumalan. Mutta 
koska tämä Jumalan kestäminen ja näkeminen aiheuttaa mielelle sietä-
mättömän rasituksen, vetäytyy Jumala sen johdosta ajoittain mielestä. 
Juuri tätä tarkoittaa sanonta: ”Vähän aikaa vielä näette minut, ja jälleen 
vähän aikaa, ja ette minua näe.” * (ks. Joh. 16:16) 

Kun Herramme vei kolme opetuslastaan kanssaan vuorelle ja oli 
näyttänyt heille salassa oman ruumiinsa valaistumisen**, joka tapahtui 
siitä syystä, että hän yhdistyi jumalalliseen lähteeseen, ja joka meille-
kin tapahtuu ruumiin ylösnousemuksessa. Nähdessään kaiken tämän, 
tahtoi Pietari heti jäädä ainiaaksi sinne. Jos ihminen todella löytää hy-
vän, ei hän helposti siitä erkane – mikäli se on todellista hyvää. Silloin 
kun tietoisuus tämän havaitsee, täytyy sitä myös rakkauden, muistin ja 
kaikkien muidenkin sielun(voimien) seurata. Tämän hyvin tietäen on 
meidän Herramme pakotettu ajoittain kätkeytymään, koska sielu on yk-
sinkertainen ruumiillinen muoto, joka aina kääntyessään kääntyy aivan 
kokonaan. Mikäli se olisi aina tietoinen siitä hyvästä, joka on Jumala – 
ilman välittäviä tekijöitä ja keskeytyksittä – se ei milloinkaan voisi sitä 
jättää ja palata elähdyttämään ruumista. 

* suom. Raamatussa myönteisen ja kielteisen muodon järjestys päinvastainen
** suom. ’kirkastumisen’
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Juuri näin se kohtasi Paavalia: vaikka hän olisi jäänyt sadaksi vuo-
deksi siihen paikkaan, jossa hän oppi tuntemaan Jumalan6, ei hän olisi 
koskaan palannut ruumiiseensa vaan olisi unohtanut sen täydellisesti. Ja 
koska se olisi vierasta tämän elämän kannalta eikä sitä edistäisi, hunnut-
taa ja paljastaa Jumala sen armossaan aina niin tahtoessaan ja tietäes-
sään luotettavan lääkärin tapaan, milloin siitä on sinulle eniten hyötyä ja 
apua. Tämä vetäytyminen ei ole sinun aikaansaannostasi, vaan Hänen, 
joka tuon työn suorittaa: Hän voi sen tehdä tai jättää tekemättä Tahton-
sa mukaan, hyvin tietäen, milloin se sinua parhaiten hyödyttää. Hänen 
käsissään on paljastaminen tai sulkeminen, aina sen mukaan kuinka 
Hän tietää sinun sen kestävän. Sillä Jumala ei ole luonnon tuhoaja, pi-
kemminkin Hän täydellistää sen, ja Jumala tekee tätä yhä enemmän ja 
enemmän – mitä enemmän sinä olet siihen soveltuva. 

Tähän saatatte tietenkin sanoa: ”Entä jos tämä vaatii mieltä, joka on 
vapaa kaikista kuvista ja toimista, jotka ovat luonnostaan voimiin liitty-
neinä7? Miten on sitten sellaisten ulkoisten toimien laita, joita meidän 
on joskus ulkoisesti suoritettava, kuten hyväntekeväisyyden, opastuksen 
ja lohdutuksen muodossa? Pitäisikö ihmisiltä riistää tämä pois? Her-
ran opetuslapset osallistuivat paljon tällaisiin toimiin kuten esimerkik-
si (Augustinuksen mukaan) Paavali, joka oli isälliseen tapaan ihmisten 
huolten rasittama ja täyttämä, – joudummeko me sitten osattomiksi täs-
tä kaikesta hyvästä, mikäli osallistumme hyväntekeväisyyteen?” 

Tuo yksi asia on kaikista ylevin – toisen ollessa muuten hyväksi. 
Mariaa ylistettiin parhaan osan valinnasta, mutta Martankin elämä oli 
suureksi hyödyksi, koska hän palveli Kristusta ja tämän opetuslapsia.8 
Tuomas sanoo, että aktiivinen elämä on parempaa kuin kontemplatiivi-
nen siinä tapauksessa, että ihminen toimissaan jakaa sitä rakkautta, jota 
hän on kontemplaation kautta saavuttanut. Oikeastaan on kyse samasta 
asiasta, sillä me ammennamme ainoastaan samasta kontemplatiivisesta 
perustasta ja tuomme sen hedelmät esiin toimissamme, ja sillä tavoin 
myös kontemplaation tavoite saavutetaan. 

Vaikka voidaan havaita liikettä, tapahtuu se kuitenkin samaisessa yk-
seydessä; se lähtee yhdestä päämäärästä, joka on Jumala, ja palaa aivan 
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samaan, ikään kuin kulkisimme tämän huoneen päästä toiseen; se oli-
si toki liikettä, mutta samassa tilassa. Siten me myös tässä toiminnassa 
pysyttäydymme kontemplatiivisessa tilassa Jumalan suhteen. Toinen si-
sältyy toiseen ja samalla tekee sen täydelliseksi. Sillä Jumalan tarkoitus 
kontemplatiivisessa yhdistymisessä on toimintojen hedelmöittyminen: 
koska kontemplaatiossa palvelet ainoastaan itseäsi, mutta hyvänteke-
väisyydessä useita muitakin. Tähän meitä Kristuskin kehottaa koko 
elämällään sekä kaikki hänen pyhimyksensä, jotka hän ajoi maailmaan 
opettamaan joukkoja. Paavali sanoi Timoteukselle: ”Rakkaani, saarnaa* 
Sanaa.” (2.Tim. 4:2). Tarkoittiko hän sillä sitä ulkoista sanaa, joka kulkee 
ilmassa? Ei varmastikaan. Hän tarkoitti sitä sisässä syntynyttä ja vielä 
kätkössä olevaa Sanaa, joka on sielussa salattuna. Juuri sitä hän pyysi 
Timoteusta lausumaan ääneen, että se voitaisiin tehdä tunnetuksi ja ra-
vitsisi (sielun) voimia, niin että ihminen harjoittaisi antaumusta kaikissa 
sellaisissa ulkoisen elämän suhteissa, joihin hänen lähimmäisillään oli 
tarvetta – ja että kaikki tämä voisi löytyä myös sinusta – saattamassa 
toteutukseensa sinun parhaat kykysi. 

Sen täytyy sisältyä kaikkiin sinun ajatuksiisi, järkeilyysi ja tahtoosi 
– ja sen pitää loistaa myös sinun teoissasi. Kuten Kristus on sanonut: 
”Loistakoon sinun valosi ihmisten edessä.” ** (Matt. 5:16) Tässä hän ajat-
teli niitä, jotka välittivät ainoastaan kontemplatiivisesta elämästä ja lai-
minlöivät hyväntekeväisyyttä, johon heillä ei omien sanojensa mukaan 
enää ollut tarvetta, koska he olivat ylittäneet kyseisen asteen. Tällaisia 
Kristus ei tarkoittanut sanoessaan: ”Siemen putosi hyvään maaperään ja 
kantoi satakertaisen sadon.” (Matt. 13:8) Heitä hän tarkoitti sanoessaan: 
”Puu, joka ei kanna hedelmää, hakataan poikki.” (Matt. 3:10, 7:19) 

Nyt te voitte sanoa: ”Entäpä se hiljaisuus, josta olet puhunut niin 
paljon? Sillä tämähän sentään edellyttää runsaasti muotoja ja kuvia. 
Jokainen toimi täytyy tapahtua siihen sopivan kuvan kautta, on tuo 
toimi sitten sisäinen tai ulkoinen – kun olen opettamassa tai lohdutta-
massa jotakuta, tai järjestelemässä sitä ja tätä – miten voin tässä päästä  

* RK-92, ’julista’
** RK-92, ’ihmisille’
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hiljaisuuteen? 9 Sillä jos mieli kokee ja luo muotoja, ja tahto haluaa, ja 
muisti kiinnittyy asioihin – eivätkö kaikki nämä olekin kuvia?” 

Puhuimme juuri aktiivisesta ja passiivisesta ymmärryksestä. Aktii-
vinen luo kuvia ulkoisista asioista riisuen ne siten aine- ja tapahtuma-
luonteistaan. Sitten se esittää ne passiiviselle ymmärrykselle johtamalla 
luodut mielikuvat siihen. Ja tällä tavoin raskaaksi saatettu passiivinen 
ymmärrys vaalii ja tunnistaa asioita aktiivisen järjen avulla. Tällöinkään 
passiivinen ymmärrys ei voi pysyä tietoisena näistä asioista, ellei aktiivi-
nen ymmärrys tuo niihin yhä uutta valoa. Mitä aktiivinen ymmärrys ai-
heuttaa luonnollisen ihmisen suhteen – sen ja paljon enemmän Jumala 
aiheuttaa vapautuksen yhteydessä: Hän ottaa ihmiseltä pois tuon aktii-
visen ymmärryksen ja asettuu itse sen sijaan, Hän itse huolehtii kaikesta 
siitä, mitä aktiivisen ymmärryksen tulisi tehdä. 

Todellakin, kun ihminen on täysin ajatuksettomassa tilassa ja aktii-
vinen ymmärrys on hänessä hiljaa, silloin Jumalan täytyy ottaa työ suo-
rittaakseen ja tulla mestaritekijäksi, joka synnyttää itsensä passiivisessa 
ymmärryksessä. Eiköhän se ole juuri tällä tavoin. Aktiivinen ymmärrys 
ei voi antaa mitään sellaista, jota sillä ei itsessään ole – se ei voi ylläpitää 
kahta kuvaa samanaikaisesti vaan ainoastaan peräkkäisesti. Vaikka ilma 
ja valo tuovat esiin useita muotoja ja värejä samassa hetkessä, voit tar-
kastella niitä vain yhtä kerrallaan. Niin tekee aktiivinen ymmärryskin, 
joka on siinä suhteessa samanlainen. Mutta kun Jumala toimii aktiivisen 
ymmärryksen sijaan, Hän synnyttääkin useita kuvia samanaikaisesti. 
Sillä kun Jumala haluaa sinun tekevän hyvän teon, tarjoutuvat kaikki 
voimasi heti kaikkinaiseen hyvään: sinun koko mielesi suuntautuu vä-
littömästi ylipäänsä kaikkeen hyvään. Kaikki se hyvä, jonka voit tehdä, 
muotoutuu ja esittäytyy sinulle yhdessä väläyksessä, yhteen pisteeseen 
keskitettynä. Tämä tietenkin osoittaa ja todistaa, että kyseessä ei ole 
ymmärryksen oma toiminto, koska sillä ei ole riittävää täydellisyyttä tai 
voimavaroja tällaiseen: se on pikemminkin Hänen työtään ja aikaan-
saannostaan, jolla on kaikki kuvat samanaikaisesti itsessään. Kuten Paa-
vali on sanonut: ”Minä voin tehdä kaikkia asioita Hänessä, joka minua  
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vahvistaa.” * (Fil. 4:13) Hänessä voin tehdä muutakin kuin pelkästään 
sitä ja tätä – nimittäin kaikkia asioita jakamattomassa ykseydessä. Sinun 
tulee siten tietää, että näiden toimintojen edellyttämät kuvat eivät ole 
sinun omiasi. Ne eivät kuulu edes luontoon: ne kuuluvat luonnon luo-
jaan, joka on toiminnan ja muodot luontoon istuttanut. Joten älä aseta 
vaateita niiden suhteen, sillä ne kuuluvat Hänelle, eivätkä sinulle. Vaikka 
sinä käytätkin niitä ajassa, ne ovat kuitenkin synnytetyt Jumalan toimes-
ta ajattomuudessa, ikuisuudessa, johon mitkään kuvat eivät voi yltää. 

Voitte tietenkin kysyä: ”Jos ymmärrykseni on nyt irrotettu luontai-
sista toiminnoistaan eikä siinä ole enää omia kuvia tai toimintaa, niin 
mihin se voi sitten tukeutua? Sillä ainahan sen täytyy jostakin löytää 
jonkinlainen asema: voimat etsiytyvät aina kiinnittyäkseen johonkin ja 
toimiakseen siinä – on se sitten muistia, ymmärrystä tai tahtoa.” 

Ymmärryksen kohde ja asemapaikka on ydinolemuksessa, ei toimin-
nassa,10 vaan itse puhtaassa sekoittumattomassa olemuksellisuudessa. 
Kun ymmärrys havaitsee todellisen olennon, se laskeutuu ja asettuu sii-
hen, lausuen järjellisen sanansa siitä kohteesta, johon se on takertunut. 
Mutta niin kauan kuin ymmärrys ei löydä todellista olentoa eikä pysty 
tunkeutumaan perustaan kyetäkseen sen jälkeen sanomaan ’tämä on 
tätä, se on sellainen eikä toisenlainen’ aina siihen saakka se pysyy kysele-
vässä ja odottavassa tilassa, se ei asetu paikoilleen ja lepää, vaan työsken-
telee yhä edelleen, etsien, odottaen ja hyljäten. Ja vaikka se ehkä saattaa 
käyttää vuoden tai enemmän luonnon totuuksien tutkimiseen – koke-
akseen, mitä tuo on, täytyy sen vielä työskennellä paljon erottaakseen 
sen, mitä tuo kohde ei ole. Koko tänä aikana se ei voi ohittaa mitään 
eikä antaa minkäänlaisia lausuntoja – aina siihen saakka, kun se ei vielä 
ole täydellisesti saavuttanut todellisuuden perustaa. Ymmärrys ei siitä 
syystä koskaan tämän elämän aikana lepää. Paljastaapa Jumala itseään 
tässä elämässä kuinka paljon tahansa, ei se kuitenkaan ole mitään sen 
rinnalla, mitä Hän todella on. Vaikka totuus onkin sielun perustassa, 
on se kuitenkin vielä ymmärrykseltä hunnutettuna ja salattuna. Koko 

* RK-92, ”Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa.”



33

tämän ajan ymmärryksellä ei ole mitään muuttumattoman luonteista 
kohdetta, jossa se voisi saada levon. Se ei kuitenkaan lepää vaan jatkaa 
jonkin vielä tietoisuuteen tulossa olevan mutta yhä salatun odottamista 
ja siihen valmistautumista. 

Siten ei ole olemassa mitään tapaa, jolla ihminen voisi tietää, mitä 
Jumala on. Mutta yhden asian hän tietää: sen mitä Jumala ei ole. Ja sel-
laisen järkevä ihminen hylkää. Sillä välin tuo ymmärrys, joka ei löydä 
tuekseen yhtään todellista kohdetta, yhä odottaa niin kuin aine odottaa 
muotoa. Samoin kuin aine ei koskaan lepää ennen kuin se on muoto-
jen täyttämä, ei ymmärryskään voi levätä muutoin kuin varsinaisessa 
todellisuudessa, joka syleilee kaikkia asioita. Vasta ydinolemus voi sitä 
tyydyttää, ja sen Jumala vetää siltä pois askel askeleelta kiihottaakseen 
sen intoa ja houkutellakseen sen yhä jatkamaan totuuden ja pohjatto-
man hyvyyden etsintää ja käsittämistä, niin että se ei tyytyisi mihinkään 
muuhun kuin huutamaan kaikkein korkeinta hyvää. 

Voisitte tosin taas sanoa: ”Tehän puhuitte niin paljon siitä, kuinka 
kaikkien kykyjen tulisi vaieta, ja nyt Te kuitenkin sijoitatte kovaa huu-
toa ja kaipuuta tähän hiljaisuuteen. Sehän merkitsisi suurta valitusta ja 
huutoa jonkin meiltä puuttuvan johdosta – ja sehän lopettaisi rauhan ja 
hiljaisuuden. On kyseessä sitten halu tai tarkoitus tai ylistys tai kiitos, tai 
mikä tahansa mielen synnyttämä tai kuvittelema asia – niin eihän silloin 
vallitsisi täydellinen rauha ja ehdoton hiljaisuus.” 

Kun olet kokonaan irrottanut itsesi omasta itsestäsi ja kaikista asi-
oista ja kaikenlaatuisista kiintymyksistä ja olet siten muuntanut, ylit-
tänyt ja hylännyt itsesi Jumalalle ehdottomassa uskossa ja täydellisessä 
rakkaudessa, niin silloin kaikki mitä sinussa syntyy tai sinua koskettaa, 
sisäisesti tai ulkoisesti, ilona tai suruna, katkerana tai suloisena, ei enää 
kuulukaan sinulle, vaan täysin sinun Jumalallesi, jolle olet omistautunut 
itsesi hylkäämällä. Sanokaahan, kenelle kuuluu lausuttu sana? Puhujalle 
vai kuulijalle? Vaikka se kohdistuukin kuulijaan, kuuluu se todellisuu-
dessa puhujalle, joka sen synnytti. Tässä eräs esimerkki: Aurinko sin-
koaa valonsa ilmaan, ilma ottaa valon vastaan ja saattaa sen maahan, 
ja siten me voimme erottaa erilaisia värejä. Tässä valo on muodollisesti 
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ilmassa, mutta todellisuudessa auringossa: valo lähtee itse asiassa au-
ringosta, jossa on sen alkuperä – ei ilmasta. Ilma ottaa sen vastaan ja 
välittää sen kaikkeen sellaiseen, joka kykenee valoa vastaanottamaan. 
Sielun kanssa pätee sama periaate. Jumala kantaa Sanaa sielussa, ja sielu 
kätkee sen ja välittää sen voimiinsa eri tavoin verhottuna: joskus halu-
na, joskus hyvänä aikeena, joskus hyväntekeväisyytenä, joskus kiitolli-
suutena tai kaikkena sellaisena, mikä sinuun voi vaikuttaa. Kaikki tämä 
kuuluu Jumalalle eikä ollenkaan sinulle. Sinun täytyy hyväksyä kaikessa 
siinä, mitä Jumala tällä tavoin tekee, kaiken Jumalalle kuuluvana eikä 
omanasi, niin kuin kirjoitettu on: ”Pyhä Henki suorittaa esirukouksia 
lukemattomien suurten huokausten muodossa.” * (Room. 8:26) Se rukoi-
lee sisässämme emmekä me itse. Paavali sanoo: ”Kukaan ihminen ei voi 
sanoa Herra Jeesus Kristus, muutoin kuin Pyhän Hengen yhteydessä.” ** 
(1. Kor. 12:13). 

Tämä on ennen kaikkea tärkeätä: sinä et saa vaatia mitään itsellesi! 
Päästä irti itsestäsi ja salli Jumalan toimia kanssasi ja sinussa Tahtonsa 
mukaan. Tämä työ kuuluu juuri Hänelle, tämä syntymä on Hänen, itse 
asiassa myös jokainen yksittäinen asiakin, mistä sinä koostut. Sillä sinä 
olet hylännyt itsesi ja poistunut (sielusi) voimista ja niiden toiminnoista 
ja myös persoonallisesta luonnostasi. Tästä syystä täytyy Jumalan saa-
pua olemukseesi ja voimiisi, koska olet riistäytynyt irti kaikesta omis-
tamisesta ja tullut erämaaksi, niin kuin kirjoitettu on: ”Huutavan ääni 
erämaasta.” *** (Matt. 3:3) Huutakoon tämä ikuinen ääni sinussa tahtonsa 
mukaan ja olkoon erämaan kaltainen sinun itsesi ja kaikkien asioiden 
suhteen. 

Voitte nyt sanoa: ”Mutta mitä ihmisen sitten pitää tehdä tullakseen 
erämaan tapaan tyhjäksi itsestään ja kaikista asioista? Tulisiko ihmisen 
odottaa koko ajan Jumalan työskentelyä eikä itse tehdä mitään, vai pi-
täisikö hänen sillä välin tehdä jotakin – rukoilla tai lukea tai harjoit-
taa joitakin muita hyviä toimia, kuten saarnojen kuulemista ja pyhien  

* suom. ’sanattomien huokausten’
** nykyiset käännökset poikkeavat tästä sanallisesti melko paljon
*** RK-92, ’autiomaasta’
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kirjoitusten opiskelua? Koska tuollaisen ihmisen ei odoteta ammentavan 
itseensä mitään ulkopuolelta, vaan ainoastaan sisältä, Jumalaltaan – eikö 
hän siten menetä jotakin tekemällä tällaisia asioita?” 

Kaikki ulkoinen toiminta on tarkoitettu ja säädetty suuntaamaan ul-
koista ihmistä ja harjoittamaan häntä henkiseen elämäntapaan ja hyviin 
töihin, jotta hän ei harhautuisi typeryyksiin: toimimaan ohjaksien ta-
paan silloin kun hänen taipumuksensa veisivät häntä itsestään poispäin 
ulkoisiin asioihin; niin että silloin kun Jumala työskentelisi hänessä, 
huomaisi Hän ihmisen valmiiksi eikä Hänen enää tarvitsisi vetää ihmis-
tä erilleen Jumalalle vieraista ja karkeista asioista. Sillä mitä enemmän 
iloitsee ulkoisista asioista, sitä vaikeampaa niiden jättäminenkin on, 
mitä voimakkaampi rakkaus sitä suurempi tuska eron hetkellä. 

Kaikki toiminta ja hurskauden harjoitukset – rukoileminen, luke-
minen, laulaminen, yöpalvelukset, paastoaminen, katumusharjoitukset 
– tai mitkä tahansa kurinalaisuuteen liittyvät harjoitukset– ovat kaikki 
tarkoitettu pysäyttämään ihmisen ja eristämään hänet vieraista ja Juma-
lalle kuulumattomista asioista. Kun ihminen siten oivaltaa, että Jumalan 
henki ei työskentele hänessä ja että Jumala on hylännyt sisäisen ihmi-
sen, on erittäin tärkeätä ulkoisen ihmisen kannalta harjoittaa tällaisia 
hyveitä – ja erityisesti niitä, jotka ovat juuri hänelle mahdollisia, hyö-
dyllisiä ja välttämättömiä. Tätä ei kuitenkaan tule harjoittaa itsekkäistä 
syistä, vaan siten että hän – uskoen totuuden varjelevan häntä kiinty-
myksistä ja karkeuksiin ajautumisista – kykenee pysyttäytymään lähellä 
Jumalaa. Silloin Jumala voi löytää ihmisen lähituntumastaan, kun Hän 
tahtoo jälleen palata ja toimia ihmisen sielussa – eikä ihmistä siten tar-
vitse etsiä etäältä. Mutta jos ihminen tietää olevansa hyvin harjoittunut 
todellisissa sisäisissä asioissa, niin jättäköön hän silloin rohkeasti kaikki 
ulkoiset harjoitukset – nekin, joihin hän on sitoutunut ja joista ei edes 
paavi tai piispa voi häntä vapauttaa. Jumalalle tehdyistä valoista ei ku-
kaan voi ihmistä vapauttaa, mutta ne on muunnettava joksikin muuksi, 
sillä jokainen vala on sopimus Jumalan kanssa. Mutta jos ihminen on 
vannonut juhlallisia valoja rukoilemisen, paastoamisen tai pyhiinvael-
lusten suhteen ja jos hän sitten tuleekin jonkin järjestön jäseneksi, hänet 
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vapautetaan niistä, sillä tuossa järjestössä hän lupautuu kokonaan itse 
hyvyydelle – ja samalla Jumalalle itselleen. 

Aivan samaa sanon myös tässä yhteydessä: mitä tahansa ihminen 
vannookaan moninaisten asioiden nimissä, vapautuu hän niistä saavut-
taessaan todellisen sisäisyyden. Ja sen ajan, kun tämä sisäinen tila kes-
tää – olkoon se sitten viikko, kuukausi tai vuosi – ei hetkikään siitä ole 
menetystä munkille tai nunnalle, koska Jumalan, joka on heidät näin 
ottanut kiinni ja pannut vankeuteen, täytyy myös itse ottaa vastuu toi-
mistaan. Palattuaan itseensä tulee ihmisen pysyä ajallisissa valoissaan, 
mutta sen suhteen, mitä hän voi kuvitella laiminlyöneensä aikaisemmin, 
ei hänen tarvitse yrittää suorittaa hyvityksiä, sillä Jumala itse hyvittää 
sen sinä aikana, jolloin Hän aiheutti ihmisen toimettomuuden. Ihmisen 
ei tulisi toivoa voivansa hyvittää sitä millään luodun olennon tavalla, 
koska vähäisinkin Jumalan toimi on suurempi kuin mitkään luotujen 
olentojen toimet. 

Näin on sanottu oppineille ja valaistuille ihmisille, joita Jumala ja 
pyhät kirjoitukset ovat opettaneet ja valaisseet. Mutta kuinka on sitten 
yksinkertaisen maallikon laita, joka ei tiedä tai ymmärrä mitään muuta 
kuin ruumiillista kurinalaisuutta mutta joka on rukouksessa tai muul-
la tavoin vannonut jonkin valan? Hänelle sanoisin näin: jos hän tuntee 
sen esteeksi ja ajattelee pääsevänsä lähemmäksi Jumalaa ilman sitä, niin 
hylätköön rohkeasti valansa. Sillä jokainen toimi, joka tuo lähemmäksi 
Jumalaa ja Hänen syleilyään – on myös paras mahdollinen toimi. Juuri 
tätä Paavali tarkoitti sanoessaan: ”Kun täydellisyys tulee, täytyy osittai-
suuden kadota.” * (1. Kor. 13:10) On suuri ero pappien edessä tehdyn 
valan ja sellaisen kesken, joka on suoritettu itse Jumalan ykseydessä. Jos 
ihminen lupaa jotakin Jumalalle, tekee hän sen siinä kiitettävässä tar-
koituksessa, että hän täten sitoo itsensäkin Jumalaan – ja tuona hetkenä 
hän saattaa ajatella sen olevan parasta mahdollista. Mutta mikäli hän 
kuitenkin oppii vielä paremman tavan – ja myös kokemuksesta tietää 
sen paremmaksi, olkoon hän täysin vapautunut aikaisemmasta – ja täy-
sin tyytyväinen. 

* RK-92, ’kun täydellinen tulee…’ 
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Tämä on varsin helposti todistettu, sillä ihmisen tulisi ajatella pikem-
minkin hedelmiä ja sisäistä todellisuutta kuin ulkoisia toimia. Kuten 
Paavali sanoo: ”Kirjain (eli ulkoinen toimi) kuolettaa, mutta henki antaa 
elämän.” (2. Kor. 3:6) Mikä merkitsee totuuden sisäistä toteuttamista. 
Teidän tulisi panna tarkkaan merkille tämä ja seurata ennen kaikkea 
sellaista, mikä sopii teille parhaiten tätä silmällä pitäen. 

Henkenne tulisi ylentyä eikä alentua – olla pikemminkin tulessa – 
ja kuitenkin vapaana ja tyynessä hiljaisuudessa. Ei ole tarpeen kertoa 
Jumalalle tarpeitaan tai halujaan: Hän tietää ne jo. Kristus sanoi ope-
tuslapsilleen: Kun rukoilette, älkää käyttäkö monia sanoja rukouksissan-
ne fariseusten tapaan, sillä he ajattelevat tulevansa monisanaisuutensa 
johdosta kuulluiksi.” * (Matt. 6:7) Jotta mekin täällä voisimme etsiä tätä 
rauhaa ja sisäistä hiljaisuutta, niin että ikuinen Sana voisi tulla lausu-
tuksi meidän sisässämme ja myös ymmärretyksi – ja että me voisimme 
tulla yhdeksi sen kanssa – auttakoon siinä meitä Isä ja tuo Sana ja niiden 
kummankin Henki. Amen. 

***

1. Quint (QT s. 525) epäilee tämän saarnan autenttisuutta. Mutta ks. LW IV, 
102. Suomentajan mielestäkin sisältöä on osittain muokattu melko paljon. 

2. Jeesuksen historiallinen syntymä erotettuna ikuisesta syntymästä. 

3. ’zuoval’, ts. ’satunnaisia’ skolastisessa merkityksessä. 

4. Dominikaanina asettaa Eckhart ymmärryksen tahdon yläpuolelle, toisin 
kuin fransiskaanit. Hän on käynyt tästä asiasta keskusteluja fransiskaani kenraali 
Gonsalvuksen kanssa Pariisissa. 

5. ’lîdet’, kirjaimellisesti kärsii: ks. saarna 2, viite 7. 

6. Damaskokseen johtavalla tiellä. 

7. Ts. silmä ei voi olla näkemättä, jne. 

8. Johanneksen evankeliumin kommentaarissa Eckhart asettaa Martan Marian 
yläpuolelle (LW III, 112) perimätiedon mukaan (Clark). Ristiriita on kuitenkin 
pikemminkin näennäinen kuin todellinen. 

* ’fariseusten’ sijasta suom. Raamatuissa ’pakanat’
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9. Kiireisenä hallintovirkailijana on Eckhartin täytynyt olla hyvin perillä tästä 
ongelmasta. 

10. Ks. viite 3.
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SAARNA 4
(Pf 4, QT 59)

ET CUM FACTUS ESSET JESUS ANNORUM DUODECIM ETC.
(Luuk. 2:42)

Evankeliumista luemme siitä, kuinka Herramme 12-vuotiaana meni 
Joosefin ja Marian kanssa Jerusalemin temppeliin. Kun he olivat läh-
teneet sieltä, jäi Jeesus temppeliin heidän tietämättään. Sitten he tulivat 
kotiinsa ja alkoivat kaivata häntä, etsivät häntä tuttavien ja heidän las-
tensakin joukosta sekä väkijoukosta mutta eivät voineet löytää häntä. 
He olivat kadottaneet hänet väkijoukkoon. Ja niin heidän täytyi palata 
takaisin sinne mistä olivat tulleet. Ja kun he palasivat lähtöpaikkaansa, 
temppeliin, löysivät he hänet. 

Ja todellakin, että voisitte löytää tämän jalon syntymän1, täytyy tei-
dän lähteä väkijoukosta ja palata siihen lähteeseen ja perustaan, josta 
olette lähteneetkin. Kaikki sielun voimat ja niiden toiminnot ovat tuota 
väkijoukkoa. Muisti, ymmärrys ja tahto erillistävät teitä – ja siksi pitää 
teidän ne jättää: aistihavainnot, kuvitelmat tai mitkä tahansa sellaiset, 
joista ajattelette löytävänne itsenne. Sen jälkeen saatatte löytää tämän 
syntymän, mutta ette millään muilla keinoin – uskokaa tai älkää! Hän-
tä ei löydetty edes ystäviensä keskuudesta eikä sukulaisten tai tuttavien 
seurasta, koska niihin ihminen pikemminkin kokonaan kadottaa ’hänet’. 

Vastaavasti herää myös kysymys, voiko ihminen löytää tämän synty-
män mistään sellaisista asioista, jotka ovat jumalallisia mutta yhä aistien 
ulkoapäin tuomia kuten ajatuksista Jumalan hyvyydestä, viisaudesta, 
säälistä tai kaikesta sellaisesta – sinänsä jumalallisesta –, mitä ymmär-
rys saattaa itse kehitellä. Voisiko ihminen löytää tuon syntymän näistä 
asioista? Todellisuudessa hän ei voi. Sillä vaikka tämä kaikki on hyvää ja 
jumalallista, on se kokonaan ulkoapäin aistien välityksellä tullutta. Mut-
ta kaiken pitää kummuta sisästä, Jumalasta, että tämä syntymä valaisisi 
todellisesti ja selkeästi. Kaikkien toimintojesi pitää lakata, ja kaikkien 
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voimiesi tulee palvella Hänen päämääriään eikä omiasi. Mikäli tämä on 
toteutettava, täytyy Jumalan yksin se suorittaa, ja sinun pitää vain olla 
siinä vastaanottavainen. Jos todella kykenet poistumaan omasta tahdos-
tasi ja omasta tietoisuudestasi, tulee Jumala omine tietoisuuksineen var-
masti ja halukkaasti sijaan ja valaisee siellä kaiken selvästi. Siellä missä 
Jumala tällä tavoin tunnistaa itsensä, siellä ei sinun tietoisuuttasi voi olla 
olemassa eikä se olisi hyödyksikään. 

Älä kuvittelekaan, että sinun järkeilysi voisi kasvaa Jumalan tunte-
mukseksi. Jos Jumalan on määrä jumalallisesti valaista sinussa, ei sinun 
luonnollisen järkesi valo voi siinä mitenkään auttaa. Sen pitää päinvas-
toin raueta tyhjiin ja kokonaan poistua itsestään – ja vasta silloin voi 
Jumala valaista omalla valollaan – ja Hän saattaa takaisin sisäisyyksiin 
itsensä kera sen kaiken, minkä olet jättänyt – ja tuhatverroin enemmän-
kin, sekä aivan uuden tavan säilyttää tuon kaiken. Tästä on olemassa 
vertaus evankeliumissa. Kun Herramme oli puhunut niin kovin ystä-
vällisesti kaivolla naiselle, joka oli pakana, tämä jätti astiansa ja juoksi 
kaupunkiin ilmoittaen ihmisille, että todellinen Messias oli saapunut. 
Ihmiset, jotka eivät uskoneet häntä, lähtivät hänen mukaansa nähdäk-
seen omin silmin. Vasta silloin he sanoivat hänelle: ”Nyt me uskomme, 
emme kuitenkaan sinun sanojesi tähden, vaan pikemminkin siksi, että 
olemme itse hänet nähneet.” (Joh. 4:42) Todellakin, ei mikään olemuk-
sellinen taito eikä oma viisautesi tai tietosi voi tehdä sinulle mahdolli-
seksi Jumalan tuntemusta jumalallisella tavalla. Sillä että voisit tuntea 
Jumalan Hänen tavallaan, täytyy oma tietoisuutesi tyhjentyä, ja sinun 
pitää unohtaa itsesi ja kaikki olennot. 

Nyt te voitte sanoa: ”Mitä sitten teen ymmärrykselläni, jos sen on 
määrä tyhjentyä ja tulla toimettomaksi? Onko juuri tuo minulle par-
haaksi – kohottaa mieleni tiedostamattomaan tietoisuuteen, jossa ei ole 
mitään olemassa? Sillä jos olisin tietoinen jostakin, ei kyseessä olisikaan 
tiedostamaton tila, enkä siten olisikaan tyhjentynyt ja paljas. Onko mi-
nun sitten oltava täydellisessä pimeyden tilassa?” 

Tietenkin! Et voi tehdä mitään parempaa kuin asettautua pimeyteen 
ja tiedostamattomuuteen. ”Mutta pitääkö kaiken sitten häipyä – ja onko 
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mitään tietä takaisin?” Ei todellakaan, aivan oikeutetusti – paluuta ei ole. 
”Mutta mitä on tämä pimeys? Miten kutsut sitä? Mikä se on nimeltään?” 

Ainoa sen nimitys on ’mahdollinen vastaanottokyky’, josta todella-
kaan ei puutu olemassaoloa eikä se ole missään muussakaan suhteessa 
puutteellinen, vaan muodostaa sen mahdollisen vastaanottokyvyn, jon-
ka puitteissa sinut voidaan täydellistää. Juuri tästä syystä siitä ei ole pa-
luuta. Mutta jos palaat takaisin, ei se johdu itse todellisuudesta vaan jos-
takin muusta – aisteista, maailmasta tai paholaisesta. Ja jos annat periksi 
takaisin paluun kiihokkeelle, joudut varmasti synnin pariin, ja saatat lui-
sua jopa ikuiseen kadotukseen saakka. Tästäkään syystä paluuta ei ole, 
on vain paine kulkea eteenpäin – että tämä mahdollisuus löydettäisiin ja 
toteutettaisiin. Tuo mahdollisuus ei milloinkaan ole levossa ennen kuin 
se on kaiken olemassa olevan täyttämä. Aivan kuten ainekaan ei lepää 
ennen kuin se on kaikkien mahdollisten muotojen täyttämä, ei ymmär-
ryskään lepää ennen kuin se on toteuttanut kaikki mahdollisuutensa.  

Tähän asiaan liittyen on eräs pakanallinen mestari sanonut: ”Luon-
nossa ei ole mitään taivaita nopeampia, koska ne ylittävät kaiken muun 
nopeudessaan.” Kuitenkin ihmismieli varmasti ylittää ne nopeudessaan! 
Kunhan se vain voisi säilyttää todelliset mahdollisuutensa koskematto-
mana, pysyen alhaisten ja karkeiden asioiden tahraamattomissa ja ja-
kamattomissa. Näin se ylittäisi korkeimman taivaankin eikä lopettaisi 
ennen kuin se saavuttaisi lopullisen huipun – tullakseen siellä Korkeim-
man Jumalan ravitsemaksi ja vaalimaksi. 

Mitä taas tulee siihen hyötyyn, mikä koituu sinulle tämän mahdol-
lisuuden tavoittelusta: itsesi pitämisestä puhtaana ja paljaana, seuraten 
ja jäljittäen ainoastaan tätä pimeyttä ja tuntematonta – palaamatta ta-
kaisin – sisältää se mahdollisuuden voittaa Hänet, joka sisältää kaik-
keuden. Ja mitä paljaampi olet itsesi suhteen ja tietämätön kaikista 
asioista, sitä lähempänä olet Häntä. Jeremias sanoo tästä paljoudesta: 
”Johdatan rakkaani erämaahan, ja puhun hänelle hänen sydämessään.” 2 
Todellinen ikuinen sana lausutaan ainoastaan yksinäisyydessä, missä 
ihminen on erämaa ja vieras sekä itsensä että moninaisuuden suhteen. 
Tätä murheellista itsestään vieraantumista kaipaa profeetta sanoessaan: 



42

”Kuka antaisi minulle kyyhkysen siivet, että voisin lentää sinne, missä 
saan levon?” * (Ps. 55:6) Missä ihminen sitten löytää levon? Todellakin 
siellä, missä on tapahtunut kaikkien olentojen hylkääminen, niistä eris-
täytyminen ja vieraantuminen. Tästä syystä David on sanonut: ”Olisin 
mieluummin hylättynä ja torjuttuna Jumalani talossa kuin oleskelisin 
kunnioitettuna ja vauraana syntisten kapakoissa.” ** (Ps. 84:10) 

Nyt voitte sanoa: ”Sittenhän on todella aina välttämätöntä olla paljaa-
na ja vieroitettuna kaikesta ulkoisesta ja sisäisestä: voimista ja niiden toi-
minnoista – pitääkö tuon kaiken antaa mennä? Jumalalle on hirvittävä 
asia jättää ihminen vaille tukea, kuten profeetta sanoo: ’Voi minua, jon-
ka karkotusta pidennetään.’ *** (Ps. 120:5) Jumalako pidentää karkotustani 
tänne – edes valaisematta tai rohkaisematta minua tai työskentelemättä 
minussa, niin kuin opetuksesi edellyttäisi. Jos ihminen on puhtaan tyh-
jyyden tilassa, eikö kuitenkin olisi parempi tehdä jotakin synkkyyden ja 
yksinäisyyden lyhentämiseksi, kuten rukoilla tai kuunnella saarnoja tai 
tehdä jotakin muuta hyveellistä auttaakseen itseään?”

Ei, ja tästä voitte olla vakuuttuneita! Täydellinen hiljaisuus mahdol-
lisimman kauan aikaa on kaikista parasta sinulle. Et voi vaihtaa tätä ti-
laa mihinkään muuhun ilman vahinkoa. Se on aivan varmaa. Haluaisit 
osaksi itse valmistautua ja osaksi antaa Jumalan valmistaa itseäsi, mutta 
näin ei voi tapahtua. Et voi ajatella tai haluta valmistaa itseäsi nopeam-
min kuin mitä Jumala voi astua sisään sinua valmistamaan. Mutta vaik-
ka tämä olisikin jaettua, niin että sinä suorittaisit valmistelut ja Jumala 
työskentelyn tai astuisi sisään – mikä tosin on mahdotonta – tulisi sinun 
tietää, että Jumalan täytyy toimia ja astua itse sinuun sillä hetkellä, kun 
Hän huomaa sinut valmiiksi. Älä luulekaan, että Jumala on inhimillisen 
puusepän kaltainen, joka tekee työtä tai on tekemättä halunsa mukaan 
– ja voi tehdä tai jättää tekemättä niin kuin tahtoo. Jumalan suhteen 
tämä ei päde: kun Jumala havaitsee sinut valmiiksi, Hänen täytyy toi-
mia, virrata sinuun, aivan kuten auringon täytyy kirkkaalla ja selkeällä 

* suom. Raamatussa 55:7, ’etsisin lepopaikan’
** suom. Raamatussa 84:11, sanamuoto poikkeaa melko paljon
*** sanamuoto poikkeaa melko paljon nykyisistä
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säällä paistaa – eikä pidättyä siitä. Olisi todella vakava puutteellisuus 
Jumalassa, mikäli Hän ei suorittaisi sinussa mitään suuria tekoja eikä 
valaisi suurta hyvyyttä sinuun silloin, kun Hän huomaa sinut tällä tavoin 
tyhjentyneeksi ja paljaaksi. 

Samankaltaisesta asiasta mestarit kirjoittavat kertoessaan, että heti 
kun lapsen materiaalinen puoli on äidin kohdussa valmiina, vuodattaa 
Jumala ruumiiseen sen elävän hengen, joka on sielu, ruumiin kaava. 
Valmistuminen ja sisäänvirtaus tapahtuvat yhdessä ja samassa hetkessä. 
Kun luonto saavuttaa korkeimman lakipisteensä, Jumala antaa armonsa 
laskeutua: heti kun henki on valmis, Jumala saapuu epäröimättä ja vä-
littömästi. Salaisuuksien kirja kertoo Herran julistaneen ihmiskunnalle: 
”Minä seison ovella kolkuttaen ja odottaen; jokaisen kanssa, joka päästää 
minut sisään, minä nautin illallisen.” (Ilm. 3:20) Jumalaa ei tarvitse etsiä 
sieltä ja täältä, Hän ei ole sydämesi ovea kauempana. Siellä Hän seisoo 
kärsivällisesti odottaen, olisiko joku valmis avaamaan oven ja laskemaan 
Hänet sisään. Häntä ei tarvitse kutsua kaukaa: Hän tuskin malttaa odot-
taa, että avaisit ovesi. Hän kaipaa sinua tuhatverroin enemmän kuin sinä 
Häntä: avaaminen ja sisääntulo tapahtuvat yhdessä ja samassa hetkessä. 

Nyt voitte sanoa: ”Kuinka se voi olla niin? Minä en voi tuntea Hänen 
läsnäoloaan.” Pankaa merkille se, kuinka te tiedostatte Hänet, ei ole tei-
dän vallassanne vaan Hänen. Silloin kun Hänelle sopii, Hän näyttäytyy 
– ja Hän voi kätkeytyä aina niin tahtoessaan. Juuri tätä Kristus tarkoitti 
sanoessaan Nikodemokselle: ”Henki kulkee missä tahtoo: kuulet sen ää-
nen, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee.” * (Joh. 3:8) Näin 
ilmaisten hän puhui ristiriitaisesti: ”Kuulette, mutta ette kuitenkaan tie-
dä.” Kuulemallahan me juuri tulemme tietämään. Kristus tarkoitti, että 
kuulemalla se imetään ja sulatetaan itseensä eli vastaanotetaan – mutta 
itsetiedottomasti. Teidän on syytä tietää, ettei Jumala voi jättää mitään 
paljaaksi tai tyhjäksi. Jumala ja luonto eivät kestäisi, että jokin jäisi sellai-
seen tilaan. Ja vaikka luulisittekin, ettette voi tuntea Hänen läsnäoloaan 
tai että Häntä ei laisinkaan ole teissä, ei asianlaita ole näin. Sillä mikäli 
taivaiden alla olisi mitä tahansa – pientä tai suurta – tyhjänä, täytyisi 

* henki-sanan tilalla nyk. ’tuuli’, merkitys lienee sama
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taivaiden joko vetää se ylös tai sitten taipua alaspäin ja täyttää se itsel-
lään. Sen vuoksi pysykää hiljaisuudessa ja älkää epäröikö tyhjyyttänne, 
sillä juuri tällä hetkellä voitte kääntyä poispäin – palaamatta koskaan 
takaisin. 

”Koska Te aina näytätte otaksuvan, että jonakin päivänä tämä synty-
mä tapahtuu minussakin ja että tuo Poika siten syntyy minussa – niin 
voinko sitten saada minkäänlaisia merkkejä, joista voisin tunnistaa tuon 
todella tapahtuneen?” Kyllä vaan! On olemassa kolme varmaa merkkiä. 
Kerron tässä vain yhdestä. Minulta kysytään usein, voiko ihminen saa-
vuttaa sellaisen asteen, missä häntä eivät enää aika, moninaisuus ja aine 
voi rajoittaa. Varmasti! Kun tämä syntymä kerran on todella tapahtunut, 
ei yksikään olento voi enää olla esteenä; ne sitä vastoin kaikki osaltaan 
johtavat Jumalaa ja tätä syntymää kohti. Ottakaamme esimerkiksi sala-
ma. Mihin tahansa se iskeekin, puuhun, eläimeen tai ihmiseen, kääntää 
se heti huomion itseensä. Ihminen, joka on selin sen suhteen, kääntää 
välittömästi kasvonsa sitä kohti. Jos puulla on tuhat lehteä, ne kaikki 
kääntäisivät yläpuolensa salamaniskun suuntaan. 

Näin tapahtuu kaikille, joissa syntymä ilmenee, he kääntyvät heti 
kaikkineen – olkoot ne sitten sitä ennen olleet kuinka maallisia tahansa –  
tätä syntymää kohti. Itse asiassa aikaisemmin esteinä olleet asiat ovatkin 
nyt parhaiten avuksi. Huomiosi on niin täysin kääntynyt tätä syntymää 
kohti, että havaitset kaikessa näkemässäsi ja kuulemassasi ainoastaan 
tämän syntymän. Kaikista asioista tulee sinulle Jumalaa, sillä havaitset 
niissä kaikissa ainoastaan Jumalan, aivan kuten kauan aurinkoa katsellut 
näkee sen kaikessa sellaisessakin, mitä katsoo myöhemmin. Jos tämä 
Jumalan katselu ja etsintä puuttuu joka ainoasta asiasta, puuttuu sinulta 
silloin itse tuo syntymäkin. 

Nyt saatatte kysyä: ”Pitäisikö jokaisen tuohon tilaan päässeen har-
joittaa katumusta? Eikö hän menetäkin jotakin jos jättää pois katumus-
harjoitukset?” Katumusharjoitukset oli muiden muassa alun perin 
ajateltu tiettyyn tarkoitukseen: oli sitten kyseessä paasto, itsetarkkailu, 
rukous, polvistuminen, kurinalaistaminen3, jouhipaitojen pitäminen, 
kovalla alustalla makaaminen tai mikä tahansa muu muoto – tuo kaikki 
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aiheutuu siitä, että ruumis ja liha on aina vastustavat henkeä. Ruumis on 
usein liian voimakas henkeen nähden, ja niiden kesken käydään todel-
lista taistelua ja lakkaamatonta kamppailua. Tässä maailmassa ruumis 
on rohkea ja voimakas, koska tämä on sen koti, jossa maailma auttaa 
sitä. Maa on sen isänmaa, ja se saa apua kaikilta sukulaisiltaan: ruoka, 
juoma, kevyt elämä – kaikki ne ovat hengen vastaisia. Henki on tääl-
lä vieraalla maaperällä, mutta taivaassa ovat sen sukulaiset, sen koko 
rotu. Siellä sillä on hyviä ystäviä, mikäli se ponnistellee sinne ja tekee 
sen kodikseen. Ja auttaaksemme henkeä sille vieraassa ympäristössä – 
ja ehkäistäksemme lihaa jossakin määrin tässä taistelussa – niin ettei se 
voittaisi henkeä – me asetamme lihalle katumusharjoituksia ohjaksiksi, 
joilla sitä voidaan hillitä niin, että henki saattaa sitä vastustaa. Tämän 
kaiken tarkoituksena on saattaa se valvonnan alaiseksi, mutta jos sinun 
pitää se kerran vangita ja hillitä, voit tehdä sen tuhatverroin paremmalla 
tavalla asettamalla sille rakkauden ohjat! Rakkauden avulla voitat sen 
kaikista varmimmin ja lastaat sille raskaimman taakan. 

Tästä syystä Jumala odottelee meitä eniten juuri rakkaudessaan, sil-
lä rakkaus muistuttaa kalastajan koukkua. Kalastajakaan ei voi saada 
kalaa ennen kuin se on koukussa. Kun koukku on nielty, on kalastaja 
varma saaliistaan, vaikka se kuinka vääntelee ja kääntyilee sinne tänne, 
hän on varma tämän kalan saamisesta. Ja samaa sanon rakkaudestakin: 
sillä, joka on siihen tarttunut, on kaikista lujimmin sidottu mutta kan-
taa samalla kaikkein miellyttävintä taakkaa. Se, joka on ottanut tämän 
suloisen taakan itselleen, voi yhä paremmin ja edistyy enemmän kuin 
mitä mitkään ihmisten harjoittamat ankarat keinot voivat saada aikaan. 
Ja hän kykenee myös iloisesti kantamaan ja kestämään kaiken, mikä 
osuu hänen kohdalleen – mitä tahansa Jumala hänelle määrääkin – ja 
voi myös iloisesti antaa anteeksi kaiken sen vääryyden, jota häntä vas-
taan tehdään. Mikään muu kuin rakkauden suloinen side ei vie sinua 
yhtä lähelle Jumalaa ja tuo Jumalaa samassa määrin omaksesi. Ihmisen, 
joka on löytänyt tämän tien, ei tarvitse muita enää etsiä. Joka on kiinni 
tässä koukussa, on siinä niin lujasti, että jalka, käsi, suu, silmät, sydän ja 
kaikki, mikä on ihmisen, kuuluvat ainoastaan Jumalalle. 
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Et voi siten paremmin keinoin voittaa tätä vihollista4 ja estää sitä va-
hingoittamasta sinua, kuin turvautumalla rakkauteen. Juuri tästä on kir-
joitettu: ”Rakkaus on voimakas kuin kuolema ja ankara kuin tuonela.” * 
(Kork. v. 8:6) Kuolema erottaa sielun ruumiista, mutta rakkaus erottaa 
sielusta kaikki asiat – se ei siedä mitään sellaista, joka ei ole Jumalaa tai 
Häneen kuuluvaa. Jokainen, joka on tarttunut tähän verkkoon ja kulkee 
tätä tietä, suorittaa kaiken ikään kuin samana. Ei ole enää merkitystä 
sillä, tekeekö hän jotakin vai jättääkö tekemättä. Ja kuitenkin on sellai-
sen ihmisen pieninkin toimi hyödyllisempi ja hedelmällisempi hänen 
itsensä ja kaikkien ihmisten kannalta – ja enemmän Jumalan mielen 
mukainen – kuin kaikki toisten sellaiset työt, jotka eivät ole mitenkään 
kuolemansyntejä mutta joiden suorittajissa ei ole samaa rakkautta kuin 
hänessä. Hänen leponsa on hyödyllisempää kuin toisten työskentely. 
Joten tarkkailkaa tätä koukkua, niin että voisitte tulla autuaasti kiinni-
tetyiksi: sillä mitä enemmän olette siihen tarttuneet, sitä vapaampia te 
samalla olette. 

Siinä, että me siten voisimme tulla kiinnitetyiksi ja vapautetuiksi, aut-
takoon meitä valon Isä, joka on rakkaus itse. Amen.

***

1. Siirtymä on jyrkähkö, palaamme Eckhartin kestoaiheeseen Sanan syntymi-
seen sielussa. Ks. saarna 1, viite 4.

2. Itse asiassa Hoosea 2:14. Nykyiset käännökset ovat melko kaukana tästä 
muodosta.

3. eli ruoskiminen
4. ruumista

* ’helvetti’ bibliassa, muissa ’tuonela’
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SAARNA 5 
(Pf 5, Q 65) 

DEUS CHARITAS EST QUI MANET IN CHARITATE IN DEO 
MANET ET DEUS IN EO 

(1. Joh. 4:16) 

”Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja 
Jumala pysyy hänessä.” Ottakaamme käsittelyyn ensimmäinen lause: 
”Jumala on rakkaus.” Tämä pitää paikkansa, koska kenet hyvänsä rak-
kauteen kykenevän Hän pyrkii saamaan rakkaudellaan rakastamaan 
Häntä. Toisaalta ”Jumala on rakkaus” siinä mielessä, että kaikki Hänen 
luomansa rakkauteen kykenevä pakottaa Hänet omalla rakkaudellaan 
rakastamaan itseään (luotuja) – tahtoo Hän sitä tai ei. Lisäksi ”Jumala on 
rakkaus”, koska Hän ajaa kaiken rakastamiseen kykenevän omalla rak-
kaudellaan eroon kaikesta moninaisuudesta. Sikäli kuin Jumalaa voidaan 
rakastaa moninaisuudessa, vetää tuo rakkaus, joka Hän on, tämän rakas-
tavan pois moninaisuuden parista Hänen omaan ykseyteensä. ”Jumala 
on rakkaus” vielä siinäkin mielessä, että Hän antaa kaikille olennoille 
niiden olemassaolon ja elämän sekä ylläpitää niitä rakkautensa kautta. 

Jos joku kysyisi, mitä Jumala on, vastaisin siihen nyt, että Jumala on 
rakkaus ja itse asiassa niin rakastettava, että kaikki olennot pyrkivät ra-
kastamaan Hänen rakastettavuuttaan – tietoisesti tai tietämättään, kai-
paavatko he sitä tai eivät. Jumala on rakkaus ja rakastettava aina siinä 
määrin, että kaiken rakastamiseen kykenevän täytyy rakastaa Häntä – 
haluaa se sitä tai ei. Ei ole olemassa niin arvotonta olentoa, että se voisi 
rakastaa mitään pahaa, sillä kaiken, mitä rakastetaan, täytyy joko näyt-
tää hyvältä tai sitten olla hyvää. Mutta kun kokoamme yhteen kaiken 
sen hyvän, mitä kaikki olennot voivat saada aikaan – on se kuitenkin 
Jumalan rinnalla täysin arvotonta. Augustinus on sanonut: ”Rakastakaa 
sitä, minkä voitte rakastaen saavuttaa – ja pitäkää se, mikä tyydyttää 
sieluanne.”
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”Jumala on rakkaus.” Lapsukaiseni, pyydän teitä kiinnittämään huo-
miota sanoihini. Jumala rakastaa minun sieluani niin paljon, että Hänen 
elämänsä ja olemuksensa ovat riippuvaisia juuri Hänen rakkaudestaan 
minuun, tahtoo Hän sitä tai ei. Jumalan estäminen rakastamasta minua 
olisi samaa kuin erottaisi Hänet Hänen jumalallisesta lähteestään, sillä 
Jumala on niin rakkaus kuin myös totuus, ja yhtä varmasti kuin Hän on 
hyvyys, on Hän myös rakkaus. Tuo on paljas totuus, sillä Jumala elää. 
Nauttimamme ruumiin ruoka muuttuu meiksi, mutta vastaanottamam-
me henkinen ruoka muuttaa meidät itsekseen. Tästä syystä ei jumalallis-
ta rakkautta oteta ulkoapäin, sillä silloin muodostuisi kaksinaisuus. Sitä 
vastoin jumalallinen rakkaus ottaa meidät itseensä, ja me olemme siinä 
yhtä. Seinällä oleva maali1 pysyy siinä seinän ansiosta, siten myös kaikki 
olennot säilyttävät olemassaolonsa rakkauden avulla, joka on Jumala. 

”Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja 
Jumala pysyy hänessä.” 

Henkisten ja ruumiillisten asioiden välillä on eroa. Jokainen henki-
nen asia voi olla toisen asian sisässä, mutta mikään ruumiillinen ei voi 
olla toisessa. Saavissa saattaa olla vettä, ja se ympäröi veden, mutta siinä, 
missä on puuta, ei vettä ole. Tässä merkityksessä ei mikään aineellinen 
asia voi sisältyä toiseen asiaan, mutta jokainen henkinen asia voi sisäl-
tyä myös toiseen. Jokainen yksittäinen enkeli kaikkine iloineen, onnel-
lisuuksineen ja autuuksineen on myös toisessa yhtä täydellisesti kuin 
itsessäänkin. Ja jokainen enkeli kaikkine iloineen ja autuuksineen on 
myös minussa, niin kuin Jumalakin kaikkine autuuksineen – vaikka en 
olekaan siitä tietoinen. Jos otamme esimerkiksi alimman enkelin puh-
taassa luonnossaan: pieninkin hänestä lankeava säde tai kipinä riittäisi 
valaisemaan koko maailman autuudella ja ilolla. Katsokaa, kuinka suu-
renmoinen hän itse asiassa onkaan! Lisäksi olen joskus maininnut, että 
enkelit ylittävät kaikki määrälliset ja laadulliset käsitteet. Mutta jätän nyt 
sivuun rakkauden ja tulen tietoisuuteen: Jos vain voisimme tuntea ne2, 
olisi koko maailman hylkääminen meille helppoa. Mikäli Jumalan olisi 
määrä antaa kaiken, mitä Hän on koskaan tehnyt tai tulee tekemään – 
itsensä mukaan lukien – minun sielulleni, ja jos silloin jäisin vain yhden 
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hiuksenkin verran vaille – ei sieluni voisi olla tyytyväinen, enkä minä 
voisin olla onnellinen. Jotta olisin onnellinen, täytyy kaikkien asioiden 
olla minussa – Jumala mukaan lukien. Missä olen minä, siellä on Juma-
lakin, ja silloin olen Jumalassa, ja missä Jumala on, siellä olen minäkin. 

”Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hä-
nessä.” Jos minä sitten olen Jumalassa, niin siellä, missä Jumala on, olen 
minäkin, ja missä minä olen, on Jumalakin – tai muutoin pyhät kirjoi-
tukset valehtelevat. Missä minä olen, siellä on Jumalakin: se on paljas 
totuus ja yhtä todellista totuutta kuin että Jumala on Jumala. ”Uskollinen 
palvelija, asetan sinut kaikkien asioitteni haltijaksi*.” (Matt. 25:21) Se 
merkitsee: koska Jumala on kaikissa olennoissa oleva hyvyys, niin Hän 
asettaa teidät kaiken haltijaksi moninaisuudenkin suhteen. Toisaalta tuo 
tarkoittaa sitä, että koska kaikki olennot juontavat autuutensa puhtaasta 
ykseydestä Jumalan itsensä kanssa – josta Hänkin ammentaa oman au-
tuutensa – merkitsee se samalla sitä, että Jumala asettaa juuri hyvyytensä 
takia meidät kaiken haltijaksi. Lisäksi Hän asettaa meidät kaiken Hänen 
omansa haltijaksi, mikä merkitsee kaikkea sitä, millä Häntä nimitetään 
ja mikä voidaan panna sanalliseen muotoon tai tulla ymmärretyksi. Täl-
lä tavoin Hän asettaa meidät kaikkien Hänen asioittensa haltijaksi. 

”Isä, rukoilen Sinua tekemään heidät yhdeksi, niin kuin minä ja Sinä 
olemme yhtä.”  (Joh. 17:21) Silloin kun kahdesta pitää tulla yhtä, täytyy 
toisen kadottaa olemuksensa. Näin tapahtuu, ja jos Jumalasta ja sinun 
sielustasi pitää tulla yhtä, sielusi täytyy menettää oman olemuksensa ja 
elämänsä. Niin kauan kuin jotakin on vielä jäljellä, ne voivat yhdistyä, 
mutta että ne voisivat todella tulla yhdeksi, toisen täytyy menettää iden-
titeettinsä ja toisen säilyttää identiteettinsä, silloin niistä tulee yksi. Pyhä 
Henki sanoo: ”Tulkoon heistä yhtä niin kuin mekin olemme yhtä.” 3 – 
”Rukoilen Sinua, tee heidät yhdeksi meissä.” 

”Minä rukoilen Sinua.” Kun rukoilen jotakin, rukoukseni on tyhjä. 
Kun rukoilen tyhjyyttä, rukoilen siten kuin tuleekin rukoilla. Kun yh-
distyn siihen, missä kaikki menneet, nykyiset ja tulevat asiat ovat läsnä, 
ovat ne kaikki yhtä lähellä ja samaa; ne kaikki ovat Jumalassa ja minussa. 

* nyk. muoto ’paljon haltijaksi’
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Silloin ei ole tarvetta ajatella ’Heikkiä tai Kaukoa’ 4. Jos joku rukoilee jo-
takin muuta kuin ainoastaan Jumalaa, sitä voidaan kutsua epäjumalan 
palvelukseksi tai jumalattomuudeksi. Ne, jotka ’rukoilevat hengessä ja 
totuudessa’, rukoilevat oikealla tavalla (Joh. 4:24). Jos rukoilen jonkun 
puolesta – Heikin tai Kaukon – rukoilen heikkouden tilassa. Kun en 
rukoile kenenkään tai minkään puolesta, silloin rukoilen todellisimmin, 
koska Jumalassa ei ole Heikkiä tai Kaukoa. Jos rukoilemme Jumalaa jo-
nakin muuna kuin Jumalana, on se uskon puutetta ja epätäydellistä, kos-
ka silloin asetetaan jotakin Jumalan rinnalle. Kuten aiemmin sanoin, 
se on Jumalan tyhjyyden tekemistä ja Jumalan tekemistä tyhjyydestä. 
”Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa ja Ju-
mala hänessä.” 

Osallistukaamme tähän rakkauteen, josta olen puhunut. Auttakoon 
siinä meitä rakas Herramme Jeesus Kristus. Amen. 

***
1. Engl. käännöksessään Evans on kääntänyt ’kankaan väri’, mikä on väärä 

käännös, vaikkakin värin läheisempi tunkeutuminen kankaaseen vaikuttaisi pa-
remmalta kielikuvalta. Toisessa saarnassa (n:o 77) Eckhart todella käyttää kum-
paakin kuvausta. 

2. Enkelit. 
3. Mikä tarkoittaa, että kolminaisuuden kolme persoonaa ovat yhtä – seikka, 

jota Eckhart usein korostaa. 
4. Tai mitä tahansa muuta nimeä. Nykysaksassa ’Hinz ja Kunz’. 
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SAARNA 6 
(Pf 6, Q 1, QT 1) 

INTRAVIT JESUS IN TEMPLUM DEI ET EJICIEBAT 
OMNES VENDENTES ET EMENTES 

(Matt. 21:12) 

Pyhästä evankeliumista voimme lukea, että Herramme meni temppeliin 
ja heitti ulos ne, jotka ostivat ja myivät ja sanoi kyyhkysiä ja muita myy-
ville seuraavaa: ”Viekää nämä asiat täältä! Viekää ne pois!” (Joh. 2:16)  
Miksi sitten Jeesus heitti pois nuo, jotka ostivat ja myivät ja käski kyyhky-
siä kauppaavat viemään ne pois sieltä? Hänellä ei ollut muuta tarkoitusta 
kuin puhdistaa temppeli, aivan kuin hän oli tahtonut sanoa: minulla on 
oikeus tähän temppeliin ja haluan sen itselleni ollakseni siinä herrana. 
Mitä tämä sitten tarkoittaa? Tämä temppeli, jossa Jumala voi ehdotto-
masti hallita tahtonsa mukaan, on ihmisen sielu, jonka Hän on tehnyt 
täysin itsensä kaltaiseksi, aivan kuten saamme lukea Herran sanoneen: 
”Tehkäämme ihminen kuvaksemme ja kaltaiseksemme.” (1. Moos. 1:26) 
Ja näin Hän myös teki. Jumala on tehnyt sielun niin kaltaisekseen, ettei 
mikään muu taivaan ja maan kaikista Hänen ihmeellisesti luomistaan 
suurenmoisista olennoista muistuta Jumalaa yhtä paljon kuin ihmissielu. 
Juuri tästä syystä Jumala tahtoo puhdistettavan tämä temppeli, että Hän 
voisi olla siinä täysin ainoana asiana. Tämä temppeli on juuri Hänen 
mukaisensa siitä syystä, että se on juuri niin Hänen kaltaisensa – ja Hän 
on siinä tyytyväinen: voidessaan olla siinä ainoana asiana. 

Miettikäähän nyt keitä olivat – ja yhä ovat – nuo, jotka ostivat ja myi-
vät? Ottakaahan vastaan hyvä vihje: Minä puhun tässä saarnassa aino-
astaan hyvistä ihmisistä. Siitäkin huolimatta tulen osoittamaan, keitä 
olivat ja yhä ovat nuo kauppiaat, jotka ostivat ja myivät ja joita Herram-
me iski piiskalla ja heitti sitten ulos. Hän tekee sen yhä vielä niille, jotka 
ostavat ja myyvät tässä temppelissä: sinne hän ei jättäisi heistä ainoata-
kaan. Kaikki sellaiset ovat kauppiaita, jotka vältellen kuolemansyntejä ja 



52

toivoen itse olevansa hyveellisiä suorittavat hyviä tekoja Jumalan kun-
niaksi, paastoavat, käyvät yöpalveluksissa, rukoilevat tai tekevät joitakin 
muita vastaavia hyviä töitä, mutta tekevät sellaisia siinä mielessä, että 
Herramme antaisi heille jotakin vastapalvelukseksi – tai että Jumala te-
kisi jotakin heidän toivomaansa. – Kaikki nämä ovat kauppiaita. 

Tämän näkee selvästi, sillä hehän tahtovat antaa yhden asian vaih-
dossa toiseen ja siten käydä vaihtokauppaa Herran kanssa. Mutta tämän 
kaupan suhteen he erehtyvät, sillä vaikka he antaisivat kaiken omista-
mansa ja vallassaan olevan Jumalan vuoksi ja uuvuttaisivat itsensä pel-
kästään Jumalan takia, ei Hänen tarvitsisi antaa heille tai tehdä heidän 
hyväkseen yhtään mitään – ellei Hän tahtoisi tehdä sitä täysin vapaaeh-
toisesti ja vastikkeetta. Sillä kaikki, mitä nuo ihmiset ovat, on Jumalasta, 
ja kaikki, mitä on heillä, on myös Hänestä lähtöisin – eikä heistä itses-
tään. Siten Jumalalla ei ole mitään velvoitetta korvata heille heidän toi-
miaan tai lahjoja – ellei Hän vapaaehtoisesti armostaan sitä tahdo – eikä 
sen perusteella, mitä nuo ihmiset ovat tehneet tai antaneet, sillä he eivät 
anna omastaan eivätkä todellisuudessa itse ole toimijoita. Kuten Kristus 
sanoo: ”Ilman minua ette voi tehdä mitään.” (Joh. 15:5) Vain hyvin ty-
perät ihmiset kävisivät tällaista kauppaa Herramme kanssa. He tietävät 
totuudesta vain hyvin vähän tai ei mitään. Juuri siitä syystä Jumala heitti 
heidät ulos temppelistä ja ajoi heidät pois. Valo ja pimeys eivät voi ilme-
tä samanaikaisesti. Jumala on totuus, Hän on valo itsessään. Kun Jumala 
saapuu temppeliin ajaa Hän pois tietämättömyyden, joka on pimeyttä, 
ja paljastaa itsensä valossa ja totuudessa. Totuutta paljastettaessa täytyy 
kauppiaiden poistua, koska totuus ei tarvitse kaupankäyntiä. Jumala ei 
etsi omaa etuaan: Hän on täysin vapaa kaikissa toimissaan, jotka Hän 
suorittaa todellisesta rakkaudestaan. Niin tekee myös ihminen, joka on 
yhtä Jumalan kanssa: hänkin on täysin vapaa kaikissa tekemisissään, 
hänkin tekee ne rakkaudesta, kysymättä koskaan ’miksi’1 – vaan pelkäs-
tään Jumalan kunniaksi, etsimättä niissä omaa etuaan, ja Jumala työs-
kentelee hänessä. 

Jatkan vielä tästäkin: niin kauan kuin ihminen kaikissa toimissaan yli-
päänsä haluaa jotakin sellaista, mitä Jumala voi tai tahtoo hänelle antaa,  
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kuuluu hän yhä näiden kauppiaiden pariin. Jotta voisit vapautua kaikis-
ta kaupankäynnin leimoista niin, että Jumala sallisi sinun astua tähän 
temppeliin, täytyy sinun tehdä kaikki voitavasi kaikissa toimissasi ai-
noastaan Jumalan kunniaksi – ja pysyä itse niistä yhtä vapaana kuin se 
täydellinen tyhjyys, joka ei ole olemassa siellä tai täällä.2 Sinun ei tulisi 
pyytää mitään vastiketta. Aina kun toimit tällä tavoin ovat työsi henkisiä 
ja jumalallisia, ja kauppiaat ovat samassa ajettu pois temppelistä, jossa 
silloin on ainoastaan Jumala, koska ihminen silloin ajattelee ainoastaan 
Häntä. Juuri tällä tavoin puhdistetaan tämä temppeli kauppiaista! Ih-
minen, joka ei ajattele itseään tai mitään muutakaan, vaan ainoastaan 
Jumalaa ja Hänen kunniaansa, on toimissaan todella vapaa kaikista kau-
pankäynnin piirteistä. Hän ei etsi omaansa vähäisessäkään määrin ja 
aivan samoin kuten Jumalakin on vapaa kaikissa toimissaan etsimättä 
omaa etuaan. 

Olen myös maininnut, mitä Herramme sanoi niille, jotka myivät 
kyyhkysiä: ”Viekää tämä pois! Viekää tämä täältä!” Hän ei ajanut näitä 
ihmisiä pois eikä nuhdellut heitä ankarasti vaan sanoi melko lempeäs-
ti ’viekää tämä pois’, ikään kuin sanoen, ettei se ole väärin, mutta on 
kuitenkin esteenä puhtaan totuuden suhteen. Nämä kaikki ovat hyviä 
ihmisiä, jotka työskentelevät puhtaasti Jumalan takia eivätkä itsekkäästi, 
mutta he työskentelevät vielä sidostuneesti,3 ajan ja vuorovesimäisten 
ilmiöiden mukaan,4 sellaisten joita ovat kaikki ajalliset, aikaisemmat 
tai myöhemmät asiat. Tällaiset asiat estävät heitä pääsemästä osallisiksi 
korkeimmasta totuudesta ja olemasta täysin vapaita ja esteettömiä kuten 
on Herramme Jeesus Kristus, joka taukoamatta ja ajan ulottumattomissa 
hedelmöittyy aina uudeksi taivaallisesta Isästään ja joka aivan samassa 
nyt-hetkessä alinomaa syntyy täydellisenä takaisin ylistyksen ja kiitolli-
suuden saattelemana Isän majesteettisuuteen – yhtäläisessä kunniassaan.  

Vastaanottavuus korkeimman totuuden suhteen ja siinä eläminen 
edellyttävät sitä, että ihmisen täytyy olla vapaa ajallisuudesta – niin 
etteivät hänen aikaisemmat toimensa ja vastaanottamansa kuvat toimi 
hänen esteinään. Ihmisen on oltava tyhjä ja vapaa ja vastaanotettava 
jumalallinen lahja ikuisessa nyt-tilassa sekä vietävä se esteettä takaisin  
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alkuperäiseen valoon ylistäen ja kiittäen Herrassamme Jeesus Kristuk-
sessa. Tällöin olisivat ’kyyhkyset’ poissa. Tässä kyyhkyset tarkoittavat 
minän toimintoihin sidostumisen aiheuttamaa estettä – huolimatta noi-
den toimintojen sinänsä myönteisestä laadusta ja siitä, ettei ihminen etsi 
niissä suoranaisesti omaa etuaan. Tästä syystä Herramme sanoi ystäväl-
lisesti: ”Viekää tämä täältä, viekää se pois!” ikään kuin sanoakseen ’se on 
kyllä hyvää, mutta vielä puolinaista ja esteeksi koituvaa’. 

Kun temppeli on tällä tavoin vapautettu esteistä, minä-sidonnaisuu-
desta ja tietämättömyydestä, silloin se kimaltelee kauneuttaan, loistaen 
kirkkaana ja puhtaana koko luomakunnalle ja läpäisee koko jumalalli-
sen luomiston siten, ettei mitään muuta kuin luomatonta Jumalaa yksin 
voida verrata sen kirkkauteen. Todellisuudessa ei ole olemassa muuta 
tämän temppelin kaltaista kuin luomaton Jumala itse. Mikään enkelten 
alapuolinen ei ole tämän temppelin kaltaista. Korkeimmat enkelit ovat 
monin tavoin tämän jalon sielun temppelin kaltaisia mutta eivät kai-
kin puolin. Heidän osittainen yhdenmukaisuutensa on tietoisuudessa 
ja rakkaudessa. Mutta heidän suhteensa on olemassa ylittämätön raja, 
jonka sielu voi ylittää. Jos ajassa elävän ihmisen sielu olisi korkeimman 
enkelin kaltainen olisi tuolla ihmisellä kuitenkin mahdollisuudet kohota 
rajattoman paljon tuota enkeliä korkeammalle: uudistua alati uudeksi 
jokaisena hetkenä ja ilman moninaisuutta, mikä tarkoittaa riippumatto-
muutta välineellisyydestä* – nousemista enkeleitä ja luotua järjellisyyttä 
koskevien muotojen** yläpuolelle. Jumala yksin on vapaa ja luomaton, ja 
siten Hän yksin on vapauden suhteen sielun kaltainen – tosin ei luomat-
tomuudessaan, sillä sielu on luotu. Ja kun sielu sukeltaa sekoittumatto-
maan (puhtaaseen, alkuperäiseen) valoon, se vaipuu omaan tyhjyyteen-
sä5 ja on tuossa tyhjyydessä niin kaukana luodusta jostakin, ettei sielu 
voi enää omin voimin palata takaisiin siihen luotuun johonkin, jossa se 
aikaisemmin oli ollut. Jumala ylläpitää6 sielun tyhjyyden omassa luo-
mattomuudessaan ja säilyttää sen omassa jossakin. Sielu on uskaltanut 

* Weise
** Weise
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tulla tyhjäksi eikä siten voi itse palata itseensä, koska on etääntynyt niin 
kauaksi itsestään, ennen kuin Jumala on tullut sitä pelastamaan. Näin 
tämän täytyy olla, sillä – kuten sanoin – Jeesus meni temppeliin ja heitti 
ulos ostavat ja myyvät ja sanoi muille: ”Viekää tämä täältä!” 

Olen nyt tullut seuraavaan tekstikohtaan: ”Jeesus meni sisään ja alkoi 
puhua: ’Viekää tämä täältä.’ ” Temppelissä ei ollut muita kuin Jeesus, kun 
hän alkoi puhua. Tästä voitte olla varmoja, sillä jos joku toinen olisi pu-
hunut temppelissä (sielussa) kuin Jeesus, olisi Jeesus vaiennut ikään kuin 
hän olisi ollut vieraiden seurassa – sillä hän ei ole kotonaan sellaisessa 
sielussa, jossa joutuisi puhumaan oudoille vieraille. Mutta mikäli Jee-
suksen puhuu sielussa, täytyy sen olla aivan yksin, ja tuon sielun täytyy 
itse olla hiljaa ja kuunnella, mitä hän sanoo. Ja hän astuu sisään ja alkaa 
puhua. Mitä Herra Jeesus sitten sanoo? Hän sanoo sen, mikä hän on.7 
Mikä hän sitten on? Hän on Isän Sana8. Tässä samassa Sanassa, mis-
sä Isäkin lausuu itsensä, on läsnä kaikki jumalallinen luonto ja kaikki, 
mitä Jumala on, juuri sellaisena kuin Hän tuntee sen – ja Hän tuntee 
sen sellaisena kuin se on. Ja koska Jumala on täydellinen tietoisuuden 
ja voiman suhteen, Hän on sitä myös puheessaan. Lausuessaan Sanansa 
Hän ilmaisee tuon Sanan ja kaikki toiseen persoonaan (Logokseen) kuu-
luvat asiat, joille Hän antaa saman luonnon kuin Hänellä itselläänkin on. 
Ja Hän lausuu tuossa Sanassa kaikki järjelliset henget, jotka ovat tuon 
Sanan kaltaisia siinä ’kuvassa’, joka on sisässä (Hänessä). Kuitenkaan ei 
jokainen itsessään oleva kuva ole kaikissa suhteissaan Sanan kaltainen 
silloin, kun se säteilee eteenpäin. Ne ovat pikemminkin vastaanottaneet 
voiman osallistua tuohon samankaltaisuuteen tuon saman Sanan9 ar-
mon kautta. Ja tämän Sanan – sellaisena kuin se itsessään on – ja kaiken, 
mitä se käsittää, on Isä lausunut. 

Koska Isä on lausunut tämän, niin mitä sitten Jeesus sanoo sielussa? 
Kuten olen sanonutkin, Isä lausuu Sanan ja tässä Sanassa, eikä mitään 
muuta – mutta Jeesus puhuu sielussa. Hänen tapansa puhua on samaa 
kuin itsensä paljastaminen ja sen ilmentäminen, mitä Isä on hänessä 
lausunut – aina sen mukaan, miten henki kykenee vastaanottamaan sen. 
Hän paljastaa Isän valtuudet hengessä aivan yhtäläisin, mittaamattomin  
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voimin. Kun henki vastaanottaa tämän voiman Pojassa ja Pojan  
välityksellä, se kasvaa mahtavaksi kaikessa, mihin se ryhtyy, niin että 
siitäkin tulee samanlainen ja yhtä suurenmoinen kaikissa hyveissään 
ja puhtauden täydellisyydessä, niin ettei ilo tai suru tai mikään Juma-
lan luoma ajallinen asia voi sellaista ihmistä tuhota vaan että hän py-
syy mahtavana paikoillaan kuin jumalallisen voiman kera, jonka edessä 
kaikki asiat ovat vähäisiä ja mitättömiä. 

Toiseksi Jeesus paljastaa itsensä sielussa äärettömänä viisautena, joka 
hän itsessään on. Tuossa viisaudessa Isä tuntee itsensä kaikkine isällisine 
valtuuksineen ja tuona samaisena Sanana, joka on viisaus itse, sekä kaik-
kena, mikä siihen kuuluu – sen kaiken ollessa yhtä ja samaa. Kun tämä 
viisaus yhdistyy sieluun, kaikki epäilys, erehtyminen ja pimeys häipyvät 
kokonaan, ja sielu asetetaan kirkkaaseen, puhtaaseen valoon, joka on 
Jumala itse, niin kuin profeetta sanoo: ”Herra, Sinun valossasi opitaan 
valo tunnistamaan.” * (Ps. 36:9) Silloin Jumala tiedostaa itsensä sielussa. 
Tämän viisauden kautta sielu tuntee itsensä ja kaikki asiat, ja tuo sama 
viisaus tuntee sielun itsensä kera; ja tuon samaisen viisauden kera sielu 
tuntee Isän voiman hedelmällisenä luomisvoimana** – ja ydinolemuksen 
yksinkertaisen ykseyden, missä ei ole minkäänlaisia rajoituksia. 

Jeesus paljastaa itsensä myös rajattomalla suloisuudella ja yltäkylläi-
syydellä, joka kumpuaa ja virtaa ylitsevuotavana Pyhän Hengen voimas-
ta kaikissa vastaanottokykyisissä sydämissä. Kun Jeesus paljastaa itsensä 
tänä suloisuutena ja yltäkylläisyytenä ja siten yhdistyy sieluun, tuo sielu 
virtaa suloisuudessa ja yltäkylläisyydessä itseensä ja itsestään kaikkien 
asioiden tuolle puolen, armosta ja voiman vaikutuksesta, välittömästi 
ja välineettömästi10 takaisin alkuperäiseen lähteeseensä. Silloin tulee ul-
koisesta ihmisestä kuuliainen sisäisen ihmisen suhteen aina kuolemaan 
saakka, ja se on alati rauhan tilassa palvellen ikuisesti Jumalaa. 

Jotta Jeesus voisi tulla meihin, puhdistaa ja heittää pois kaikki esteet 
ruumiista ja sielusta ja tehdä meidät yhdeksi, niin kuin hän on yhtä Isän 

* RK-92, Sinun valostasi me saamme valon.
** Zeugungskraft
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ja Pyhän Hengen – yhtä Jumalan – kanssa, ja jotta saattaisimme tulla yh-
deksi Hänen kanssaan ja pysyä ikuisesti Hänessä, auttakoon siinä meitä 
Jumala. Amen. 

***

1. Noudattaa Pfeifferin tekstiä. Ks. latinalaisessa saarnassa (LW IV, viite 21): 
”Deus et per consequens homo divinus non agit propter cur aut quare” (Jumala ja 
vastaavasti myös jumalallinen ihminen ei toimi kysymysten miksi ja minkä tähden 
pohjalta). Ks n:o 43, ja Ueda, s. 155. 

2. Tämä on lauseesta Quintin omaksuma vaikeampi (ja siitä syystä luultavasti 
autenttisempi) muoto (als daz nicht ledic ist, daz noch hie noch dâ enist). Evans 
kääntää Pfeifferiin nojaten ’ikään kuin sinua ei olisikaan’. Ks. viite 5. 

3. Eckhart käyttää sanaa eigenschaft, joka on Quintinkin mukaan (QT 470) vai-
kea käännettäväksi, ehkäpä vielä vaikeampi kääntää nykysaksaksi kuin englannik-
si. Kirjaimellisesti se tarkoittaa jotakin omaansa; Eckhart ei ilmeisestikään käy-
tä sitä nykysaksan merkityksessä laatu, luonteenominaisuus, vaan pikemminkin 
omistaminen. Ajatus sinänsä on luultavasti sellaisen omiminen, joka ei todellisuu-
dessa ole hänen omaansa. Suom. käännös ’sidostuminen’ (myös ehdollistuminen 
voisi kuvata ko. tietoisuuden tilaa) kuvaa samaistumista häviäviin ilmiöihin ajassa 
ja tilassa. Ks. seur. viite. 

4. Sananmukaisesti ’ajan ja lukumäärän’ (mit zît und zal). Walsh on käyttänyt 
Clarkin käännöstapaa, joka hyödyntää vastaavaa alkusointuista sanontaa. 

5. Yläsaksan sana niht (lausutaan kuten nykysaksan nicht) = ’ei mikään’, ja ko-
rostettuna nihtes niht. Myönteinen muoto iht = jotakin. Sielu sekä on että ei ole. 
Quint selittää, että ’tyhjyys’ (ei mikään) ei tässä merkitsee absoluuttista nollau-
tumista, vaan sitä ettei ole sielu, ts. sielun todellisen olemassaolon kieltämistä.  

6. understât = latinan substat: skolastiikan käsittein, ’antaa substanssi (olemus) 
jollekin’ (Q). 

7. Clark kääntää: ’Hän sanoo, että Hän on’, viitaten Raamattuun (2. Moos. 3:14, 
”Minä ole se joka olen.”). Tämä on kieliopillisesti mahdollista, mutta ei sisällölli-
sesti todennäköistä. Walsh noudattaa Evansin ja Quintin tulkintoja. 

8. Tämä on tietenkin Logos (Joh. 1:1), ts. Poika Kolminaisuudessa. 
9. Logos tai Sana on samaa olemusta Isän kanssa. Niin kauan kuin järjellis-

ten olentojen ’kuvat’ (tai Platonin ’ideat’) ovat Jumalassa, ne ovat myös samaa  
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olemusta Sanan kanssa. Kun ne ’säteilevät eteenpäin’ – luomistapahtumassa – ne 
erilaistuvat, mutta voivat armon kautta saavuttaa jälleen samankaltaisuutensa Sa-
nan kanssa (Q). 

10. âne mitel (nykysaksan ohne Mittel) = ’keinottomasti’, ilman välitystä. 
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SAARNA 7 
(Pf 7, Q 76, QT 35) 

VIDETE, QUALEM CHARITATEM DEDIT NOBIS PATER, UT 
FILII DEI NOMINEMUR ET SIMUS 

(1. Joh. 3:1) 

Teidän tulisi tietää, että on todellisuudessa täysin sama asia tuntea Ju-
mala ja olla Jumalan tuntema, nähdä Jumala ja tulla Jumalan näkemäksi. 
Jumalan tuntemisessa ja näkemisessä me tunnemme ja näemme Hänen 
saattavan meidät tuntemaan ja näkemään. Ja aivan samoin kuin sekin, 
että valon täyttämä ilma ei ole erillään valaistumisen tapahtumasta, 
koska se valaisee juuri siitä syystä, että se on valaisevaa – samoin me-
kin tunnemme siitä syystä, että meidät tunnetaan – ja että Hän saattaa 
meidät tuntemaan. Tämän takia Kristus sanoi: ”Näette minut jälleen.” * 
(Joh. 16:22). Se tarkoittaa sitä, että ’te voitte tuntea minut, koska saatan 
teidät näkeviksi’, ja sanoma jatkuu: ”Sydämenne iloitsee”, minun näke-
misestäni ja tiedostamisestani, ”ja kukaan ei voi ryöstää teiltä iloanne.” **  
(Joh. 16:22) 

Johannes sanoo: ”Katsokaa, kuinka suuri on Isän meille osoittama 
rakkaus, kun meitä kutsutaan ja me olemme Jumalan lapsia.” (1. Joh. 3:1) 
Hän ei sano meitä ainoastaan ’kutsuttavan’, vaan että ’me olemme’. Siksi 
sanon, että aivan samoin kuin ihminen ei voi olla viisas ilman viisautta, 
ei hän voi olla poikakaan ilman Jumalan Pojan pojanomaista luontoa-
kaan – olematta samaa olemusta kuin Jumalan Poikakin – aivan kuten 
viisaana oleminen ei käy ilman viisautta. Ja jos te siten olette Jumalan 
Poikia, voitte te olla sitä ainoastaan siitä syystä, että tekin olette samaa 
olemusta kuin Jumalan Poika. Mutta tämä on ’meiltä nyt kätkettynä’; 
ja jatkossa on kirjoitettu: ”Rakkaani, me olemme Jumalan lapsia.” Ja 
mitä me sitten tiedämme? – Johannes lisää tähän: ”ja meistä tulee hänen  

* RK-92, nyk. 16:22, ”mutta minä näen teidät vielä uudelleen”. 
** Nyk. muoto: ”ja silloin teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä riistää.”
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kaltaisiaan” (1. Joh. 3:2), mikä tarkoittaa: samaa kuin hän: samaa ole-
musta, kokemistapaa ja ymmärrystä – kaikkea samaa kuin hänkin, sil-
loin kun näemme hänet jumalallisessa olemuksessaan. Siten sanon, että 
Jumala ei voisi tehdä minusta Jumalan lasta ellei minulla olisi Jumalan 
Pojan olemusta, aivan samoin kuin Hän ei voisi tehdä minua viisaaksi, 
jos minussa ei olisi viisasta olemusta. Miten me sitten olemme Jumalan 
lapsia? Sitä me emme vielä tiedä: ’se ei ole vielä ilmentynyt’ meille; kaik-
ki, mitä me tiedämme on siinä, että hän sanoo meidän tulevan Hänen 
(Jumalan) kaltaisekseen. On olemassa tiettyjä tekijöitä, jotka kätkevät 
tämän tietämyksen sieluihimme salaten sen meiltä. 

Sielussa itsessään on jotakin – järjen kipinä – joka ei milloinkaan 
kuole, ja tuohon mielen huippuna olevaan kipinään sijoitamme sielun 
’kuvan’. Mutta sieluissamme on myös sellainen tietoisuus, joka suun-
tautuu ulkoisia asioita kohti: aistiva ja järjenmukainen havaintokyky, 
joka toimii mielikuvien ja käsitteiden välityksellä hämärtääkseen meil-
tä edellisen. Miten me sitten olemme Jumalan lapsia? Olemalla samaa 
luontoa (olemusta) Hänen kanssaan. Mutta sellaisen Jumalan lapsena 
olemisen oivaltaminen edellyttää kykyä erottaa toisistaan ulkoinen ja 
sisäinen ymmärrys. Sisäisen ymmärryksen järjellinen kyky perustuu 
sielujemme luontoon. Se ei kuitenkaan ole vielä sielun ydinolemusta 
vaan pikemminkin pohjautuu siihen ja muodostaa ikään kuin sielun 
elämän. Sanoessamme, että ymmärrys on sielun elämää, tarkoitamme 
sen ymmärryksellistä elämää – ja juuri tuossa elämässä ihminen syntyy 
Jumalan Poikana ikuiseen elämään. Tällainen ymmärrys ylittää aika- ja 
tilakäsitykset – eikä siten ole ’tässä ja nyt’. Tuossa elämässä kaikki asiat 
ovat yhtä ja yhteisiä: kaikki ovat kaikessa ja kaikki yhdessä. 

Annan teille esimerkin. Ruumiissa kaikki jäsenet muodostavat yh-
distettynä ykseyden, niin että silmä kuuluu yhteen jalan ja jalka silmän 
kanssa. Jos jalka voisi puhua se sanoisi, että silmä puolustaa päässä sijai-
ten paremmin paikkaansa kuin jos se sijaitsisi jalassa – ja silmä sanoisi 
aivan samoin jalasta. Tästä syystä uskon, että kaikki Mariassa oleva ar-
meliaisuus kuuluu vielä todempana enkeliin, ja sitäkin enemmän hä-
neen – joka on Mariassa – kuin jos se olisi vain hänessä tai pyhimyksissä.  
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Sillä kaikki Mariassa oleva on enemmässä määrin myös pyhimyksessä: 
Marian armo kuuluu enemmän hänelle (pojalle), ja hän (poika) myös 
iloitsee siitä enemmän kuin jos se kuuluisi ainoastaan häneen itseensä. 

Mutta tämä tulkinta on liian karkea ja lihallinen, koska se riippuu 
ruumiillisista kielikuvista. Siksi kuvaan teille asiaa toisella tapaa, joka 
on hienompi ja henkisempi. Kaikki taivaallisessa todellisuudessa sisältyy 
kaikkeen – ja kaikki on siten yhtä – ja myös meille kuuluvaa. Neitsyt 
Marian armo on myös minussa (mikäli minä itse olen siellä), ei tosin 
Mariasta kumpuavana ja virtaavana vaan pikemminkin minussa oleva-
na ja omanani, joka ei ole alkuperältään vierasta. Siten voidaan sanoa, 
että kaikki, mitä on jollakin siellä taivaallisessa todellisuudessa, on myös 
toisella – eikä se ole kotoisin toiselta tai ole toisessa vaan on hänessä 
itsessään, joten yhdessä oleva armo on täydellisesti myös toisessa ja hä-
nen omaa armoaan. Juuri tällä tavoin henki on hengessä. Ja tästä syystä 
sanon, että en voi olla Jumalan Poika ellen olisi samaa luontoa kuin tuo 
Jumalan Poika, ja tuo sama luonto tekee meidät hänen kaltaisekseen – 
ja siten näemme hänet sellaisena kuin hän on Jumalassa. ”Mutta vielä 
ei ole paljastettu sitä, mitä meistä tulee.” Ja tässä mielessä sanon, ettei 
ole mitään yhdennäköisyyttä tai eroavuutta vaan pikemminkin täydelli-
nen erottamattomuus siinä, että tulemme olemaan samaa ydinolemusta 
ja luontoa kuin hänkin on itsessään. Mutta se ei ole ’vielä paljastettu’: 
se paljastuu vasta silloin, ’kun näemme hänet sellaisena kuin hän on  
Jumalassa’. 

Jumala saattaa meidät tuntemaan Hänet itsensä, ja Hänen olemuk-
sensa on Hänen tuntemistaan, ja kun Hän saattaa minut tuntemaan, 
merkitsee se samaa kuin minun oma tuntemisenikin. Joten Hänen tun-
temisensa on myös minun tuntemistani, aivan kuten mestarin suhteen 
on se, mitä hän opettaa: yhtä ja samaa sen kanssa, mitä oppilaalle opete-
taan. Koska Hänen tietoisuutensa on myös minun tietoisuuttani ja koska 
Hänen olemuksensa on myös Hänen tietoisuuttaan ja Hänen luontonsa 
Hänen ydinolemustaan – seuraa tästä myös se, että Hänen olemuksensa, 
ytimensä ja luontonsa kuuluvat myös minulle. Ja jos Hänen olemuk-
sensa ja luontonsa kuuluvat minulle, sillon minä olen Jumalan Poika.  
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”Katsokaa, veljet, millaista rakkautta Jumala on antanut meille, että meitä 
voitaisiin kutsua Jumalan Pojiksi ja että voisimme olla Jumalan Poikia!”  

Huomatkaa se, millä tavoin me olemme Jumalan Poikia – olemalla 
samaa ydinolemusta kuin Hänen Poikansa. ”Miten ihminen voi olla Ju-
malan Poika – tai olla tietoinen siitä, koska Jumalahan ei ole kenenkään 
kaltainen?” Se on totta, sillä sanoohan Jesajakin: ”Keneen olet verrannut 
Häntä ja millaisen muodon annat Hänelle?” * (Jes. 40:18) Koska Jumalan 
luontoon ei kuulu olla kenenkään kaltainen, täytyy meidän tulla olemat-
tomuuden tilaan (ei mihinkään), voidaksemme astua Hänen kanssaan 
samaan luontoon. Kun siten kykenen vakiinnuttamaan itseni tyhjyyteen 
ja samalla tyhjyyden itsessäni – irrottaen juureni ja heittäen pois kaiken 
minuun kuuluvan – silloin voin päästä Jumalan paljaaseen olemukseen, 
joka on puhdas henkinen olemus. Kaikki jonkin kaltaisuuteen vivahta-
vakin täytyy karkottaa pois, että minut voitaisiin istuttaa uudelleen Ju-
malaan ja että minusta siten tulisi yhtä Hänen kanssaan: yhtä olemusta 
ja Jumalan Poikaa. Silloin kun tämä on tapahtunut, ei Jumalassa ole enää 
mitään paljastamatonta, minulle kuulumatonta salaisuutta. Silloin olen 
viisas ja mahtava ja kaikkea muutakin, mitä Hän on – yhtä ja samaa Hä-
nen kanssaan. Silloin tulee Siionista todellinen näkijä ja todellinen Israel 
– joka on Jumalan näkevä ihminen. Häneltä ei ole mikään jumalalliseen 
lähteeseen kuuluva salattua. Silloin ihminen suuntautuu Jumalaa koh-
ti. Mutta ettei mikään minulle paljastamaton jäisi Jumalaan kätketyksi, 
minussa ei saa ilmetä minkään kaltaisuutta tai kuvallista, koska mikään 
kuva ei voi paljastaa meille jumaluuden lähdettä eikä sen ydinolemusta. 
Jos sinussa olisi vielä jonkin kaltaisuutta tai muotoperäistä, et voisi mil-
loinkaan tulla yhdeksi Jumalan kanssa. Ollaksesi yhtä Jumalan kanssa 
sinussa ei saa olla mitään kuvitteellista tai kuvallista, ettei sinussa olisi 
peitettynä mikään sellainen, jota ei ole havaittu tai heitetty pois.1 

Pankaa merkille riittämättömyyden luonne. Se juontuu tyhjästä**.2 
Siten kaikki tyhjästä juontuva täytyy poistaa sielusta, sillä niin kauan 
kuin sinussa on sellaista riittämättömyyttä, et vielä ole Jumalan Poika. 

* RK-92, ”Mihin te vertaisitte Jumalaa, mikä voisi häntä kuvata?” 
** ei mistään, saks. ’vom Nichts’, engl. ’no thing’ – Toim. huom.
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Ihminen valittaa ja suree pelkästään riittämättömyytensä johdosta. Ja 
jotta hänestä voisi tulla Jumalan Poika, täytyy kaikki sellainen poistaa ja 
ajaa ulos sielusta, niin ettei enää ilmene surua ja valitusta. Ihminen ei ole 
kiveä ja puuta – kaikki sellainen on riittämättömyyttä ja tyhjyyttä. Me 
emme ole Hänen kaltaisiaan ennen kuin tällainen tyhjyys on poistettu 
siten, että olemme kaikkena kaikessa – niin kuin Jumalakin on kaikkena 
kaikessa. 

Ihmisellä on kaksinkertainen syntymä: yksi tähän maailmaan ja toi-
nen pois tästä maailmasta – ja tämä toinen on luonteeltaan henkinen 
ja johtaa Jumalaan. Haluatko tietää, onko lapsesi jo syntynyt ja onko 
se alaston – oletko todella tullut Jumalan lapseksi? Mikäli sydämessäsi 
suret jotakin – jopa syntejä – ei lapsesi vielä ole syntynyt. Jos sydämesi 
on murheellinen, et vielä ole äiti, mutta työskentelet sitä kohti ja aikasi 
on lähellä. Joten älä ole murheellinen siitä, että suret itseäsi tai ystävää-
si – sillä vaikka se ei vielä olekaan syntynyt, on tuo syntymä kuitenkin 
lähellä. Lapsi on täysin syntynyt silloin, kun ihmisen sydän ei enää sure 
mitään. Silloin ihmisessä on ydinolemus, luonto ja viisaus sekä kaikki ilo 
ja kaikki muukin, mikä Jumalassa on. Silloin Jumalan Pojan todellinen 
olemus on meidänkin olemustamme ja meissä, ja me osallistumme Ju-
malan todelliseen ydinolemukseen. 

Kristus sanoo: ”Jokainen, joka tahtoo seurata minua, kieltäköön it-
sensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.” (Matt. 16:24, Mark 
8:34) Se merkitsee sitä, että kaikki suru on heitettävä pois, niin että sy-
dämessä vallitsee pysyvä ilo. Juuri siten tuo lapsi syntyy. Ja silloin, mikäli 
lapsi on minussa syntynyt, ei isäni ja kaikkien ystävieni surmaaminen 
silmieni edessä enää koskettaisi minun sydäntäni. Sillä jos sydämeni 
siitä liikuttuisi, ei tuo lapsi olisi minussa syntynyt, vaikka sen syntymä 
saattaisikin olla lähellä. Vakuutan, että Jumala ja enkelit iloitsevat niin 
paljon kaikista hyvän ihmisen toimista, että sen kaltaista iloa ei ole tääl-
lä olemassakaan. Ja sanon myös sen, että jos tämä lapsi syntyy sinussa, 
niin iloitset niin suuresti kaikista maailman hyvistä teoista, että tästä 
ilosta tulee pysyvää ja ikuisesti muuttumatonta. Tämän takia hän sanoi:  
”Kukaan ei voi ottaa teiltä iloanne.” (Joh. 16:22) Jos minut siirretään 
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täysin jumalalliseen ydinolemukseen, silloin Jumala ja kaikki Häneen 
kuuluva ovat myös minun. Tästä hän sanoo: ”Minä olen Herra sinun 
Jumalasi.” (1. Moos. 20:2) Juuri tuolloin minulla on todellinen ilo, jolloin 
tuska tai murhe eivät voi ottaa pois sitä minulta, koska silloin minut on 
asetettu jumalalliseen ydinolemukseen, jossa murheella ei ole mitään 
sijaa. Sillä me havaitsemme, ettei Jumalassa ole vihaa tai murhetta vaan 
ainoastaan rakkautta ja iloa. Kun olet saapunut tilaan, missä mikään ei 
ole sinulle murheellista tai vaikeata ja missä tuska ei ole sinulle tuskaista, 
vaan kaikki on täydellistä iloa, silloin on lapsesi täysin syntynyt. 

Pyrkikää siten varmistumaan siitä, että lapsenne ei pelkästään ole 
syntymässä vaan todella synnytetään – aivan kuten Jumalassa Poika aina 
syntyy ja synnytetään. Ja että tämä voisi olla osamme – auttakoon siinä 
meitä Jumala. Amen. 

***

1. Luultavasti tämä tarkoittaa sitä, että koko tiedostamatonkin sisältö täytyy 
puhdistaa. 

2. Ks. saarna 6, viite 5. 
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SAARNA 8 
(Pf 8, Q 2, QT 2) 

INTRAVIT JESUS IN QUODDAM CASTELLUM ET MULIER 
QUAEDAM EXCEPIT ILLUM ETC. 

(Luuk. 10:38) 

Olen aluksi lainannut tämän sanonnan latinaksi. Se on evankeliumista 
ja tarkoittaa saksaksi seuraavaa: ”Herramme Jeesus Kristus meni lin-
noitettuun pikkukaupunkiin, ja siellä hänet vastaanotti neitsyt1, joka oli 
vaimo.”2 

Pankaahan tarkoin merkille tämä sana. Jeesuksen vastaanottaneen 
henkilön täytyi välttämättä olla neitsyt. ’Neitsyt’ tarkoittaa samaa kuin 
kaikista vieraista kuvista vapaa ihminen, joka on yhtä tyhjä niistä kuin 
mitä hän oli ennen olemassaoloaansakin.3 Nyt voidaan kysyä, miten jo 
syntynyt ja järjellisen ymmärryksen saavuttanut ihminen saattaa olla 
yhtä tyhjä kaikista kuvista kuin hän oli ennen olemassaoloaan. Hän 
tuntee paljon asioita, jotka kaikki ovat kuvia: miten hän voi niistä siten 
tyhjentyä? Sitä voidaan selittää seuraavasti. Jos minulla olisi riittävästi 
ymmärrystä käsittää omassa mielessäni kaikki ihmisten luomat ja myös 
itse Jumalassa olevat kuvat ja jos voisin suhtautua niihin sidostumatta, 
riippumattomana siitä, mitä teen tai jätän tekemättä sekä edeltävistä ja 
jälkeisistä ajallisista seikoista – ollen siten täysin vapaana tässä ja ’nyt’, 
valmiina ottamaan vastaan Jumalan rakastavimman tahdon ja täyttä-
mään sen ikuisesti, silloin olisin todella neitsyt, jossa ei ainoakaan kuva 
enää ole esteenä, aivan samoin kuin ollessani olematon. 

Ja kuitenkaan ei neitseenä oleminen erota ihmistä kaikista toimis-
taan: silti hän pysyy neitseellisen vapaana aiheuttamatta minkäänlaisia 
esteitä korkeimman totuuden suhteen, aivan kuten Jeesuskin on tyhjä, 
vapaa ja neitseellinen itsessään. Koska mestarien mukaan yhdistyminen 
syntyy vain samankaltaisen liittyessä samankaltaiseen, täytyy siksi myös 
neitseellisen Jeesuksen vastaanottavan ihmisen itsekin olla neitsyt. 
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Mikäli ihmisen pitäisi ikuisesti olla neitseellinen, hän ei kantaisi lain-
kaan hedelmää. Mikäli hänen tulisi kantaa hedelmää, hänen täytyy olla 
vaimo. ’Vaimo’ on jaloin nimitys, joka voidaan antaa sielulle – paljon 
jalompi kuin ’neitsyt’. Sillä ihmiselle on hyväksi vastaanottaa Jumala si-
säisesti, ja tässä vastaanottamisessa hän on neitseellisessä tilassa. Mutta 
on vieläkin parempi, jos Jumala on hänessä hedelmällinen, sillä ainoas-
taan lahjan hedelmällisyys käy kiitoksesta tuon lahjan suhteen, ja tässä 
henki on vaimo, jonka kiitollisuus ilmenee hedelmällisyyden muodossa 
– saattaen Jeesuksen jälleen Jumalan isälliseen sydämeen. 

Monet hyvät, neitseydessä vastaanotetut lahjat eivät synny uudestaan 
Jumalaan vaimon kaltaisessa hedelmällisyydessä ylistyksen ja kiitolli-
suuden kera. Sellaiset lahjat häviävät ja raukeavat tyhjiin, eikä ihminen 
siten ole niiden johdosta yhtään autuaampi tai parempi. Tässä tapauk-
sessa hänen neitseytensä on hyödytöntä, koska hän ei kykene lisäämään 
siihen vaimon täydellistä hedelmällisyyttä. Tästä aiheutuu siten vahin-
koa. Siksi olen sanonut: ”Jeesus meni linnoitettuun pikkukaupunkiin, 
missä hänet vastaanotti neitsyt, joka oli vaimo”. Juuri näin sen täytyy 
olla, kuten olen teille osoittanutkin. 

Naimisissa olevat ihmiset synnyttävät vähän enemmän kuin yh-
den hedelmän vuodessa. Mutta mielessäni ovatkin nyt toisella tavoin 
minänsä kiinnittäneet ihmiset: kaikki sellaiset, jotka ovat sitoutuneet 
rukouksiin, paastoamiseen, yöhartauksiin ja kaikenlaisiin ulkonaisiin 
katumusharjoituksiin ja itsekidutukseen. Kutsun ’vuodeksi’ kaikkia sel-
laisia sitoutumisia ja harjoituksia mihin tahansa toimintoon, jotka ai-
heuttavat vapauden menetystä Jumalan odotuksen suhteen tässä ja nyt, 
samoin kuin Hänen seuraamistaan yksin vapaana ja alati uudistuneena 
siinä valossa, jossa Hän näyttäisi, mitä tulee tehdä ja mitä jättää tekemät-
tä – ikään kuin muuta tekemistä tai toisenlaista tekotapaa ei olisi ole-
massakaan. Näiden harjoitusten toisto vie tuon vapauden, sillä sielu ei 
kanna hedelmää ennen kuin se on suorittanut sen toimen, mihin se on 
omistautunut – etkä sinäkään siten lainkaan luota Jumalaan tai itseesi 
ennen kuin olet suorittanut työn, johon olet antautunut, sillä muutoin et 
voisi saada rauhaa. Siten et voi synnyttää hedelmää ennen kuin työsi on 
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suoritettu loppuun. Juuri sitä minä kutsun ’vuodeksi’, ja sen hedelmä on 
mitätön, koska se saa alkunsa kiinnittymisestä johonkin tehtävään eikä 
vapaudesta. Tällaisia ihmisiä kutsun siksi ’aviopuolisoiksi’, koska he ovat 
sidoksissa mieltymyksiinsä. He saavat aikaan vain vähän ja vähäpätöisiä 
hedelmiä, kuten olen sanonut. 

Neitseellinen vaimo merkitsee vapaata ja sidostumistaan vapautettua; 
hän on aina yhtä lähellä Jumalaa kuin itseäänkin. Hän tuottaa paljon 
suuria hedelmiä, sillä ne ovat Jumalaa itseään – ei enempää tai vähem-
pää. Tämä hedelmä ja tämä syntymä, jonka neitseellinen vaimo synnyt-
tää, saa päivittäin aikaan sata- ja tuhatverroin! Todellakin lukemattomat 
ovat hänen työnsä, jotka syntyvät kaikkein jaloimmalta perustalta; suo-
raan sanoen juuri siltä perustalta, missä Isä ikuisesti synnyttää iankaik-
kista Sanaansa: juuri siitä sielu tulee hedelmälliseksi ja sikiäväksi. Sillä 
Jeesus on Isän ikuisen sydämen valo ja kunnia. Tämä samainen Jeesus 
saatetaan yhdeksi sielun kanssa ja sielu hänen kanssaan, ja tuo sielu 
säteilee ja loistaa hänen kanssaan erottamattomassa ykseydessä, ikään 
kuin yhtenä puhtaana, kirkkaana valona isällisessä sydämessä. 

Toisaalla olen sanonut, että sielussa4 on täysin henkinen voima, joka 
ei ole kosketuksissa minkään ajallisen tai lihallisen kanssa ja joka vir-
taa suoraan hengestä, missä se myös alati pysyy. Tässä voimassa Jumala 
alati viheriöi ja kukkii kaikkine iloineen ja kunniassaan, joka Hänessä 
itsessään on. Siinä on sellainen uskomattoman syvä ilo, jota kukaan ei 
kykene todella kuvaamaan, koska juuri tässä voimassa ikuinen Isä syn-
nyttää alati ikuista Poikaansa sillä tavoin, että tämä voima synnyttää yh-
dessä Isän Pojan ja myös itsensä samaisena Poikana Isän yksinomaisessa  
voimassa. 

Olettakaamme, että joku ihminen omistaisi kokonaisen valtakunnan 
tai kaikki tämän maailman asiat. Olettakaamme hänen sitten luopu-
neen niistä pelkästään Jumalan takia ja tulleen köyhistäkin köyhim-
mäksi maan päällä ja että Jumala olisi antanut hänelle niin paljon kär-
simyksiä kuin oli milloinkaan määrätty ihmiselle. Olettakaamme, että 
hän oli kantanut kaiken sen aina kuolinpäiväänsä saakka ja että Juma-
la olisi antanut hänelle hetkellisen väläyksen siitä, millä tavoin Jumala  
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todellisuudessa on tässä voimassa – samassa tuon ihmisen ilo olisi ol-
lut niin suuri, että kaikki nuo kärsimykset ja puutteellisuudet olisivat 
olleet merkityksettömiä. Vaikka Jumala ei milloinkaan sallisikaan hä-
nen maistaa tätä enempää taivasta, hän olisi kuitenkin aivan liiankin 
runsain mitoin palkittu kaikesta kestämästään, koska tässä voimassaan 
Jumala on aivan samalla tavoin kuin ikuisessa nyt-tilassakin. Jos ihmi-
sen henki yhdistyisi tässä voimassa ikuisesti Jumalaan, hän ei vanhenisi 
lainkaan. Sillä se nykyisyys, jossa Jumala synnytti ensimmäisen ihmisen, 
ja se nykyisyys, jossa viimeinen ihminen lakkaa olemasta, sekä myös se 
nykyisyys, jossa minä nyt puhun, ovat samaa Jumalassa, eikä siinä ole 
olemassa muita kuin yksi ainoa ’nyt’. Tällainen ihminen on samassa va-
lossa Jumalan kanssa, eikä hänellä ole mitään kärsimyksiä eikä käsitystä 
ajallisesta peräkkäisyydestä vaan ainoastaan yksi yhtäläinen iankaikki-
suus. Tällaisen ihmisen kaikki ihmettely lakkaa, ja kaikkien asioiden 
ydinolemus on hänessä. Siitä syystä häntä ei kohtaa mikään tulevaisuu-
desta tuleva uusi asia eikä mikään sattuma, sillä hän asustaa ikuisessa 
nykyhetkessä, joka on aina uusi ja keskeytymätön. Todella sellainen on 
tämän voiman jumalallinen ylevyys. 

On olemassa myös toinen ei-aineellinen, täysin henkinen voima,5 
joka virtaa hengestä ja pysyy henkisenä. Tässä voimassa Jumala on tuli-
sen hehkuvana kaikkine rikkauksineen, yltäkylläisyyksineen ja autuuk-
sineen. Tässä voimassa on todellakin sellainen ilo ja suunnaton autuus, 
ettei kukaan kykene sitä kunnolla kuvaamaan tai paljastamaan. Kui-
tenkin sanon, että mikäli joskus joku ihminen henkisesti todella saisi 
hetkellisen silmäyksen tähän autuuteen ja iloon, silloin hänen kaikki 
kärsimyksensä ja Jumalan hänelle tarkoittamatkin kärsimykset olisivat 
tyhjänpäiväisiä asioita, pelkkää tyhjyyttä hänelle – sanoisin sellaisen ole-
van hänelle jopa pelkkää iloa ja lohdutusta. 

Jotta tietäisit varmasti, onko kärsimyksesi omaasi vai Jumalan kärsi-
mystä, saatat tunnistaa sen seuraavasti: Jos mikä tahansa kärsimyksesi 
on omaasi, se koskee sinua ja on raskasta kantaa. Mutta jos kärsit Juma-
lan vuoksi ja ainoastaan Jumalan vuoksi, ei kärsimyksesi kosketa kipeäs-
ti eikä ole raskasta kantaa, sillä Jumala kantaa kuorman. – Todellakin,  
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jos olisi olemassa ihminen, joka halukkaasti kärsisi puhtaasti Jumalan 
– ja yksin Hänen vuokseen – niin vaikka häntä pyydettäisiin yllättäen 
kantamaan ihmisten kestämät kaikki ajalliset kärsimykset, koko maa-
ilman yhteiset kärsimykset, ei se satuttaisi tai murtaisi häntä maahan, 
sillä Jumala kantaisi taakan. Vaikka niskaani sälytettäisin satakertainen 
taakka ja vielä toinenkin sen päälle, kantaisin sata kiloa aivan yhtä ha-
lukkaasti kuin yhdenkin, koska se ei rasittaisi minua eikä aiheuttaisi mi-
nulle tuskaa. Lyhyesti sanoen, kaiken sen mitä ihminen kärsii ainoastaan 
Jumalan vuoksi, tekee Jumala kevyeksi ja miellyttäväksi. Kuten alussakin 
lausuin: ”Jeesus meni linnoitettuun pikkukaupunkiin, jossa hänet otti 
vastaan neitsyt, joka oli vaimo.” Miksi? Täytyi käydä juuri näin, että vas-
taanottaja oli neitsyt ja vaimo. Olen kertonut teille, että Jeesus otettiin 
vastaan, mutta en ole vielä kertonut sitä, mikä on tuo linnoitettu kau-
punki, josta nyt alan puhua. 

Olen joskus sanonut, että hengessä on voima, joka yksin on vapaa. 
Olen kutsunut sitä joskus hengen valvojaksi, toisinaan myös hengen va-
loksi tai pieneksi kipinäksi. Mutta nyt sanonkin, ettei se ole tätä tai tuota, 
ja kuitenkin on se jotakin, joka on vielä suunnattomampaa ’tähän’ tai 
’tuohon’ verraten kuin taivas on maahan verrattuna. Joten nimeän sen 
nyt jalommalla tavalla kuin koskaan aikaisemmin – ja kuitenkaan se 
ei tunnusta noita jalompiakaan nimityksiä tai malleja vaan ylittää ne 
kaikki. Se on vapaa kaikista nimityksistä ja vieras kaikkien muotojen 
suhteen, täysin vapautettu ja vapaa, niin kuin Jumalakin itsessään on 
vapautettu ja vapaa. Se on yhtä täydellinen ykseys ja yhtäläinen kuin 
Jumalakin, niin ettei ihminen voi mitenkään nähdä sitä ikään kuin vila-
ukselta. Tämä on sama voima, josta olen puhunut ja jossa Jumala ikui-
sesti kukoistaa ja viheriöi kaikkena jumaluuteen kuuluvana, ja Jumalas-
sa oleva henki. Juuri tässä samaisessa voimassa Jumala kantaa ikuisesti 
ainosyntyistä Poikaansa yhtä todellisesti kuin itsessäänkin, sillä totisesti 
Jumala asustaa tässä voimassa ja henki synnyttää Isän kanssa saman ai-
nosyntyisen Pojan ja itsensä tuona samaisena Poikana – ja on tuona Poi-
kana myös tässä valossa ja lisäksi totuutena. Jos näkisitte sydämelläni, 
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te ymmärtäisitte, että tämä sanomani on totta ja että itse totuus julistaa 
sitä. 

Tämä tarkoittamani sielussa oleva linnoitus on niin yhtenäinen ja 
yksinkertainen ja kaikkien elämänmuotojen yläpuolella, että tuo mai-
nitsemani jalompi voima ei ole kyllin arvokas häivähtämäänkään tuossa 
linnoituksessa. Myöskään tuo toinen mainitsemani voima, jossa Jumala 
hehkuu tulisena kaikkine rikkauksineen ja iloineen, ei voi välähtää het-
keksikään sen sisällä. Yksi ja yksinkertainen on tuo linnoitus; niin paljon 
muodon ja voiman yläpuolella oleva on tuo ainoa yksi, etteivät voima tai 
muoto saata katsella sitä– ei edes Jumala itse! Itse Jumalakaan ei kos-
kaan katsahda sinne hetkeksikään – ainakaan siinä mielessä, jossa Hän 
on olemassa muotojen ja persooniensa ominaisuuksien piirissä. Tämä 
pitäisi huomioida tarkoin: ainoastaan tästä puheena olevasta puuttuu 
kaikki muoto ja ominaisuus. Ja jos Jumala katsahtaisi siihen, merkitsisi 
se juuri tästä syystä samalla kaikkien Hänen jumalallisten nimityksiensä 
ja persoonallisten ominaisuuksiensa menettämistä: Jumalan olisi jätet-
tävä ne kaikki ulkopuolelle, mikäli Hän siihen katsahtaisi. Mutta vain 
siinä mielessä, jossa Hän on ykseys ja jakamaton, muodoton ja vailla 
ominaisuuksia, Jumala ei enää ole Isä, Poika tai Pyhä Henki vaan on 
silloin kuitenkin jotakin, joka ei ole sitä tai tätä. 

Kun Hän näin on ykseys ja yksinkertaisuus, Hän voi saapua siihen, 
jota tässä kutsuin sielun linnoitukseksi, mutta siihen Hän ei tule missään 
muussa muodossa: ainoastaan tällä tavoin Hän saapuu ja asustaa siellä. 
Tässä osassa sielu on samaa kuin Jumala eikä missään muussa. Teille 
kertomani on totta: kutsun todisteeksi itse totuutta ja tarjoan sieluni va-
kuudeksi. 

Jotta voisimme olla sellainen linnoitus, johon Jeesus saattaisi laskeu-
tua ja tulla vastaanotetuksi ja pysyä meissä ikuisesti sillä tavoin kuin 
olen sanonut, auttakoon meitä siinä Jumala! Amen. 

*** 
1. Eckhartin käännös on tässä kohtaa hyvin vapaata: latinalainen teksti ei puhu 

mitään neitsyestä! 
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2. Sanaleikkiä saksan enpfangen-sanan kahden merkityksen, ’vastaanottaa’ ja 
’hedelmöittyä’, ei voida kääntää englanniksi (tai suomeksi). 

3. Kun hän oli vielä (platonisena) ideana Jumalassa. 
4. Korkeampi ymmärrys: Ks. saarna 1, viite 8. 
5. Tahto. Fransiskaanit asettivat tahdon etusijalle, dominikaanit (ja heidän mu-

kanaan Eckhart) ymmärryksen. 
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SAARNA 9 
(Pf 9, Q 86, QT 28, Evans II, 2) 

INTRAVIT JESUS IN QUODDAM CASTELLUM, ET MULIER 
QUAEDAM, MARTHA NOMINE, EXCEPIT ILLUM ETC. 

(Luuk 10:38)1 

Luukas kertoo evankeliumissaan, että herramme Jeesus Kristus meni 
pieneen kaupunkiin, jossa hänet otti vastaan Martta-niminen nainen, 
jolla oli Maria-niminen sisar. Tämä Maria istui Herramme jalkojen juu-
ressa kuunnellen hänen sanojaan, mutta Martta työskenteli Herraamme 
palvellen. Kolme seikkaa saivat Marian istumaan Herramme edessä. Yksi 
oli se, että hänen sielunsa kuului Jumalan hyvyydelle. Toinen oli kuvaa-
mattoman syvä kaipaus: hän halusi ja tahtoi jotakin, mutta ei tiennyt 
mitä se oikeastaan oli. Kolmas aiheutui siitä suloisesta lohdusta ja ilosta, 
joka virtasi häneen Kristuksen suusta tulleista ikuisista sanoista. 

Kolme asiaa saivat Martankin työskentelemään ja palvelemaan tätä 
rakasta Kristusta. Yksi oli hänen olemuksensa pohjana oleva kypsä ikä ja 
sellainen elämänkokemus, joka sai hänet ajattelemaan, ettei kukaan voi-
nut tehdä tuota työtä paremmin kuin hän. Toisena oli viisas varovaisuus, 
joka antoi tietoisuuden siitä, kuinka ulkoisia toimia suoritetaan täysin 
rakkauden edellyttämällä tavalla. Kolmas aiheutui hänelle rakkaan vie-
raan suuresta arvokkuudesta. 

Mestarit sanovat, että Jumala on valmis antamaan jokaiselle ihmi-
selle hänen haluamansa järjellisen ja aistien täydellisen tyydytyksen. 
Se, että Jumala suo meille hengen ja myös aistien tyydytyksen, voi-
daan havaita selvästi Jumalan2 rakkaimmissa ystävissä. Aistien tyydy-
tys merkitsee sitä, että Jumala antaa meille lohtua, iloa ja tyytyväisyyttä 
– ylenmääräistä hemmottelua näillä asioilla ei esiinny Jumalan ystävi-
en sisäisissä aisteissa. Mutta henkinen tyydytys on tapahtuu hengessä. 
Kutsun sitä henkiseksi tyydytykseksi silloin, kun mitkään ilot eivät vedä 
sielun korkeinta kohtaa niin alas, että se hukkuisi nautintoihin, vaan  
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pikemminkin nousee selkeästi niiden yläpuolelle. Ihminen nauttii hen-
kisestä tyydytyksestä ainoastaan silloin, kun olennolliset ilot ja surut 
ovat voimattomia vetämään alas sielun korkeinta kohtaa. Kutsun ’olen-
noksi’ kaikkea sitä, mikä kokee todellisuutensa Jumalaa alempana. 

Nyt Martta sanoo: ”Herra, käske hänen auttaa minua.” Tämä ei ollut 
suuttumuksessa lausuttua, vaan pikemminkin hyväntahtoisuus pakotti 
hänet siihen. Voimme kutsua sitä hyväntahtoisuudeksi tai hyväntah-
toiseksi ärtymykseksi. Miten niin? Hän näki, kuinka Maria oli täysin 
sielunsa tyydytyksen kaipuun vallassa. Martta tunsi Marian paremmin 
kuin Maria hänet, koska hän oli elänyt pitkään ja hyvin, ja elämä itse luo 
kaikkein hienoimman ymmärryksen. Elämä ymmärtää Jumaluuden ala-
puolista iloa ja valoa paremmin kuin mikään muu kykenee – ja siten jol-
lakin tavoin selkeämmin kuin mihin ikuisen valon avulla tässä suhteessa 
kyetään.3 Sillä ikuinen valo tekee itsensä ja Jumalan tunnetuksi mutta ei 
Jumalan ulkopuolista itseä. Elämä sitä vastoin opettaa itsen tuntemaan 
itsensä erillään Jumalasta. Kun ihminen itse näkee pelkästään itsensä, 
on helpompaa erottaa se, mikä on samankaltaista tai erilaista. Paavali 
tekee tämän selväksi aivan kuten pakanalliset mestaritkin. Paavali näki 
ekstaasissaan Jumalan ja itsensä henkisesti, Jumalassa, eikä mikään hyve 
kuitenkaan esiintynyt siinä näyssä selkeästi, mikä johtui siitä, että hän ei 
ollut harjoittanut niitä toimissaan. 

Harjoittamalla hyveitä pääsivät mestarit niin syvälliseen tarkkanäköi-
syyteen, että kykenivät havaitsemaan kunkin hyveen luonteen selvem-
min kuin Paavali tai kukaan pyhimys ensimmäisen haltiotilansa aikana. 
Näin oli myös Martan kohdalla. Siitä juontuivat hänen sanansa ’Herra, 
käske hänen auttaa minua’, ikään kuin Martta sanoisi: ”Sisareni luulee 
voivansa tehdä mitä haluaa, kunhan vain istuu ja ottaa vastaan sinun 
lohtuasi. Sano tämä hänelle, ja pyydä häntä nousemaan.” Jälkimmäisessä 
ajatuksessa oli hyvä tarkoitus, vaikka hän lausuikin suorat sanat. Maria 
oli täynnä kaipuuta, jonka aiheuttajaa hän ei tuntenut, – ja halua, jonka 
kohdetta hän ei tunnistanut. Epäilemme, että tuo rakas Maria istui siinä 
hieman enemmän omaksi tyydytyksekseen kuin henkisen hyödyn takia. 
Juuri siksi Martta sanoi ’pyydä häntä nousemaan, Herra’ peläten että 
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Maria, kuluttamalla aikaansa tässä ilossa, ei kykenisi enää edistymään. 
Kristus vastasi hänelle: ”Martta, Martta, sinä vaivaat itseäsi ja työllistät 
moninaisilla asioilla.” Yksi asia on tarpeen. Maria on valinnut parhaan 
osan, jota ei enää koskaan oteta häneltä pois. Kristus ei sanonut tätä 
Martalle nuhdellen vaan vastaten ja vakuuttaen hänet siitä, että Mariasta 
tulisi sellainen kuin mitä hän halusi. 

Miksi hän nimesi Martan kahdesti? Hän tarkoitti sitä, että Martassa 
oli täydellisesti kaikki ne ajalliset ja ikuiset hyvät asiat, joita olennossa 
ylipäänsä saattoi olla. Ensimmäinen nimeltä maininta osoitti hänen täy-
dellistyneen ajallisissa toimissa. Kun hän sanoi uudelleen ’Martta’, osoitti 
se, ettei tältä puuttunut mitään ikuiseen autuuteenkaan tarvittavaa. Si-
ten hän sanoi ’sinä olet huolehtivainen’ tarkoittaen: ”Sinä olet asioiden 
keskellä, mutta ne eivät ole sinussa.” Huolehtiviksi jääville asiat yleensä 
tulevat esteiksi.4 Sellaiset, jotka järjestävät kaikki toimensa ikuisen valon 
ohjauksessa ovat esteettömiä. He ovat asioiden keskellä, mutta asiat eivät 
ole heissä. He ovat hyvin lähellä niitä, ja kuitenkaan heissä ei ole enem-
pää* asioita kuin silloin, jos he olisivat kaukana ikuisissa piireissä. ’Hy-
vin lähellä’ sanon siksi, että kaikki olennot ovat ’välineitä’. On olemassa 
kahdenlaisia välineitä tai keinoja. 

Yksi keino, jota ilman en voi päästä Jumalan luo, on sellainen työs-
kentely tai toiminta ajassa, joka ei ehkäise ikuista pelastusta. ’Työt’ suo-
ritetaan ulkopuolelta, mutta toiminta on sitä, että ihminen harjoittaa 
jotakin harkiten ja ymmärryksellä sisästä käsin.5 Toinen keino on olla 
vapaa tästä kaikesta.6 Sillä meidät on asetettu aikaan niin, että meidän 
aistillinen maallinen toimintamme voisi tuoda meidät Jumalan lähelle ja 
kaltaisemmaksi. Paavali tarkoitti tätä sanoessaan ”Käyttäkää oikein aika, 
sillä nämä päivät ovat pahat.” (Ef. 5:16) Ajan käyttäminen oikein tarkoit-
taa jatkuvaa henkistä kohottautumista Jumalan puoleen, ei lukuisten ku-
vien kautta vaan elävässä henkisen ymmärryksen totuudessa. Ja ’pahat 
päivät’ tulisi käsittää seuraavasti: Päivä edeltää yötä, sillä jollei yötä olisi, 
päivääkään ei olisi, eikä sitä kutsuttaisi päiväksi – olisi vain yhtä valoa. 

* Quint kääntää ’vähempää’
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Tämä oli Paavalin tarkoitus, sillä valossa oleva elämä on liian vähäistä,  
koska sitä rajoittavat pimeät jaksot, jotka ahdistavat jaloa henkeä ja peit-
tävät näkyvistä ikuisen autuuden. Tästä johtui Kristuksenkin kehoitus: 
”Kulkekaa niin kauan kuin teillä on valo.” (Joh. 12:35) Sillä valossa työs-
kentelevä nousee suoraan Jumalan luo vapaana kaikista keinoista ja vä-
lineistä: hänen valonsa on hänen toimintansa ja hänen toimintansa on 
hänen valonsa. 

Näin oli myös rakkaan Martan laita, ja siksi Jeesus sanoi hänelle, että 
’yksi asia on tarpeen’, ei kaksi. Kun minä ja sinä olemme kerran ikui-
sen valon syleilyssä, merkitsee se yhtä. Kaksi yhdessä on tulinen hen-
ki kaikkien asioiden yläpuolella, mutta kuitenkin Jumalan alapuolella 
ikuisuuden piirissä. Tämä on kaksi, koska se näkee Jumalan, mutta ei 
välittömästi. Sen tietoisuus ja oleminen tai sen tietoisuus ja tietoisuuden 
kohde eivät milloinkaan ole yhtä. Jumalaa ei nähdä muutoin kuin hen-
kisesti, täysin vapaana kaikista kuvista. Silloin yhdestä tulee kaksi, kaksi 
yhdessä: valo ja henki, nämä kaksi ovat yhtä ikuisen valon syleilyssä. 

Mitä ikuisuuden piiri tarkoittaa? Sielulla on kolme tietä Jumalan luo. 
Yksi tie on etsiä Jumalaa kaikista olennoista moninaisten toimien ja pa-
lavan kaipauksen avulla. Tätä tapaa kuningas Daavid tarkoitti sanoes-
saan: ”Kaikista asioista olen etsinyt lepopaikkaa.” (Sirak 24:7 *) Toinen 
tie on tietön tie, vapaa ja kuitenkin sidottu, kohotettu, pois temmattu ja 
lähes ohittaen itsensä ja kaikki asiat, vailla tahtoa ja mielikuvia, vaikka-
kaan ei vielä ydinolemuksessa. Kristus tarkoitti tätä sanoessaan: ”Olet 
autuas, Pietari, veri ja liha eivät ole sinua valaisseet, vaan se, että olet 
kohonnut korkeampaan ymmärrykseen. Kun kutsut minua Jumalaksi, 
on minun taivaallinen Isäni paljastanut sen sinulle.” ** (Matt. 16:17) Pie-
tarikaan ei nähnyt Jumalaa verhoamattomana, vaikka taivaallisen Isän 
voima kohottikin hänet yli kaiken luodun ymmärryksen ikuisuuden 
piiriin. Sanoisin, että taivaallinen Isä otti hänet rakastavaan syleilyyn-
sä, jolloin valtava voima kantoi hänet hänen tietämättään ylös, kohotta-
va henki kuljetti kaiken käsitettävissä olevan tuolle puolen taivaallisen 

* Suomenkielinen Raamattu ei sisällä Sirakin kirjaa. – Toim. huom. 
** sitaatti on nykyistä runsaampi
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Isän voiman kautta. Silloin suloinen olemuksellinen ääni kutsui Pietaria 
sisäisesti ylhäältä, kuitenkin kaikista aistinautinnoista vapaina, yksin-
kertaisessa Jumalan ja ihmisen ykseyden totuudessa, taivaallisen Isä-
Pojan persoonassa. Rohkenen sanoa: jos Pietari olisi nähnyt Jumalan 
verhoamattomana, kuten myöhemmin, ja kuten Paavali näki, kun hänet 
temmattiin ylös kolmanteen taivaaseen, olisi korkeimmankin enkelin 
ääni vaikuttanut hänestä karkealta. Hän siis lausui monia suloisilta kuu-
lostavia sanoja, joita Jeesuksen ei ollut tarve kuulla, koska hän näkee 
sydämeen ja sielun pohjaan, ollen itse välityksettömästi Jumalan edessä 
todellisen ykseyden7 vapaudessa. Juuri tätä Paavali tarkoitti sanoessaan 
”eräs mies temmattiin ylös ja kuuli sellaisia sanoja, joita ihmiset eivät saa 
lausua”. (2. Kor. 12:2) Teidän tulisi siksi ymmärtää, että Pietari oli ikui-
suuden piirissä, mutta ei ollut ykseydessä, jossa nähdään Jumala Hänen 
omassa olemuksessaan. 

Kolmatta tietä kutsutaan tieksi, mutta todellisuudessa se on kotona 
olemista, mikä merkitsee Jumalan näkemistä ilman välittäviä tekijöitä 
Hänen omassa olemuksessaan. Tästä Kristus sanoo: ”Minä olen tie, to-
tuus ja elämä.” (Joh. 14:16) – Kristus Persoonana, Kristus Isänä, Kristus 
Henkenä; kolme yhdessä: tienä, totuutena ja elämänä, yhtenä rakkaassa 
Kristuksessa, jossa hän on tätä kaikkea. Tämän tien ulkopuolella ovat 
kaikki olennot kehällä keinoina tai välineinä. Mutta kun Hänen Sanansa 
valo johdattaa tuota tietä pitkin Jumalaan, kummankin tullessa Pyhän 
Hengen syleilyyn – silloin ylitetään kaikki sanallinen. Kuinka ihmeellis-
tä on olla ulkona ja sisäpuolella, syleillä ja olla syleiltynä, nähdä ja tulla 
nähdyksi, omistaa ja olla omistettu – juuri tuo on tavoite, ja siinä henki 
on ikuisesti levossa yhdistyneenä rakkaaseen iankaikkisuuteen. 

Mutta palataksemme väitteeseemme siitä, kuinka Martta ja kaikki Ju-
malan ystävät huolehtivat mutta eivät ole huolissaan. Heidän ajallinen 
työnsä on yhtä jaloa kuin mikä tahansa itsensä Jumalalle lupautuminen, 
koska tuo toiminta yhdistää meidät Häneen yhtä läheisesti kuin korkein 
meille tapahtuva asia. Ja siksi hän sanoi: ”Sinä huolehdit asioista”, tar-
koittaen sitä, että Martta suoritti asioita, mutta ei ollut sidoksissa niihin. 
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Erityisesti kolmea asiaa tarvitaan työssämme: järjestelmällisyyttä, 
ymmärtämystä ja mielekkyyttä. ’Järjestelmällisyydeksi’ kutsun sitä, että 
toimet ovat kaikessa vastaavuussuhteessa korkeimpaan. ’Ymmärtämyk-
seksi’ kutsun sitä, ettei tiedä mitään ajallista, joka olisi parempaa. ’Mie-
lekkyydeksi’ kutsun sitä, että tuntee elävän totuuden riemukkaan läsnä-
olon hyvissä töissä. Kun nämä kolme asiaa yhdistyvät, vievät ne meidät 
yhtä lähelle (Jumalaa) – ja ovat yhtä hyvin avuksi – kuin kaikki Maria 
Magdaleenan ilot erämaassa.8 

Nyt Kristus sanoo: ”Sinä huolehdit monista asioista” – ei ainoastaan 
yhdestä. Se tarkoittaa: sielun ollessa täysin yksin ja toimettomana se siir-
rettiin ikuisuuden piiriin – tällöin se oli huolissaan, jos mitkä tahansa 
’välineelliset asiat’ tulivat väliin pilaamaan sen ilon. Sellaista henkilöä 
nämä asiat vaivaavat ja hän on levoton ja onneton. Mutta Martta oli 
hyveissään kypsynyt ja vakiintunut sekä mieleltään tyyni – asiat eivät 
siten koituneet hänelle esteiksi – joten hän tahtoi sisarensakin lujittuvan 
samaan tapaan, koska näki, että tämän olemus ei vielä ollut juurtunut. 
Hänen halunsa nousi kypsältä perustalta, ja hän toivoi Marialle kaikkea 
ikuiseen autuuteen kuuluvaa. Juuri siitä syystä Kristus sanoi: ”Yksi asia 
on tarpeen.” Mikä se yksi on? Jumala. Juuri sitä kaikki olennot tarvit-
sevat, sillä jos Jumala ottaisi takaisin kaiken itselleen kuuluvan, kaikki 
olennot häviäisivät. Jos Jumalan olisi vedettävä itsensä Kristuksen sielus-
ta, jossa hänen henkensä on yhdistettynä ikuiseen Persoonaan, Kristus 
jätettäisiin pelkäksi olennoksi. Siksi tuota yhtä tarvitaan suuresti. Martta 
pelkäsi, että hänen sisarensa jäisi kuluttamaan aikaansa ilossa ja sulou-
dessa, ja toivoi tämän olevan itsensä kaltainen. Siksi Kristus ikään kuin 
sanoi: ”Älä pelkää, Martta, hän on valinnut parhaan osan: tämä menee 
ohi. Paras olennolle koituva asia tulee hänen osalleen: hänestäkin tulee 
kaltaisesi autuas.” 

Antakaahan minun opastaa teitä hyveistä. Hyveellinen elämä riippuu 
tahdosta kolmessa suhteessa. Yksi asia on luovuttaa oma tahtonsa Juma-
lalle, koska on tarpeen tehdä täydellisesti se, mitä ihminen silloin tiedos-
taa – on sitten kyseessä ottaminen tai jättäminen. On olemassa kolmen-
laista tahtoa.9 Ensimmäinen on havaitseva tahto, toinen järkiperäinen  
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ja kolmas ikuinen tahto. Havaitseva tahto etsii opastusta, niin että ihmi-
nen tarvitsee todellisen opettajan. Järkiperäinen tahto merkitsee Jeesus 
Kristuksen ja pyhimysten jalanjälkien seuraamista, mikä merkitsee, että 
sanat, teot ja elämäntapa ovat yhtä lailla suunnattuja korkeinta päämää-
rää kohti. Kun tämä kaikki on tehty, Jumala tahtoo antaa jotakin enem-
män sielun perustassa eli ikuisen tahdon, joka on Pyhän Hengen käs-
kyjen kanssa sopusoinnussa. Silloin sielu sanoo: ”Herra, kerro minulle 
ikuinen tahtosi.” Ja silloin, mikäli sielu on täyttänyt juuri mainitsemani 
ehdot – ja jos Jumala niin tahtoo – Isä lausuu sielussa ikuisen Sanansa. 

Kristus sanoo: ”Sinä huolehdit monista asioista.” Martta oli niin juur-
tunut perusolemukseensa, että hänelle toiminta ei muodostunut esteek-
si: työn ja toiminnan hän käänsi ikuiseksi hyödykseen. Tämä oli hieman 
välineellistä, mutta luonteen jalous sekä edellisen kaltainen alituinen hy-
veellinen työ ja toiminta auttavat suuresti. Maria oli ’Martta’ ennen kuin 
hänestä tuli ’Maria’, sillä istuessaan Herramme jalkojen juuressa ei hän 
ollut vielä ’Maria’; hän oli kyllä sen niminen, mutta ei olemukseltaan, 
koska hän oli ilon ja autuuden täyttämä ja oli juuri saapunut kouluun op-
pimaan (ensin) elämää. Mutta Martta oli asettunut omaan perusolemuk-
seensa ja sanoi sieltä: ”Herra, pyydä häntä nousemaan ylös”, ikään kuin 
sanoen: ”Herra, minä en halua hänen istuvan siinä pelkästään ilon ta-
kia. Haluan hänen oppivan elämää ja omistavan sen ydinolemuksessaan.  
Pyydä häntä nousemaan, että hän voisi täydellistyä.” Häntä ei kutsuttu 
Mariaksi, kun hän istuutui Kristuksen jalkojen juureen. Kutsun Mari-
aksi hyvin kurinalaista ruumista, joka tottelee viisasta opetusta. Tottele-
vaisella tarkoitan sitä, että tahto hyväksyy kaiken sen, minkä todellinen 
tieto* sille tarjoaa. 

Hyvät ihmisemme kuvittelevat, että he voivat saavuttaa tason, missä 
aistittavat asiat eivät vaikuta heidän tuntemuksiinsa. Se, että epämiel-
lyttävä melu voisi olla korvalleni yhtä miellyttävää kuin lyyran suloiset 
soinnut, on jotain sellaista, mitä en kykene milloinkaan saavuttamaan. 
Mutta tämän verran voidaan saavuttaa: kun havaitaan henkisesti, niin 
järjellinen, Jumalaan-mukautuva tahto alistuu sisäiseen näkemykseen 

* Einsicht
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ja käskee (havaitsevaa) tahtoa vetäytymään asiasta, ja tahto vastaa ’tah-
don mielelläni’. Silloin taistelu muuttuu iloksi. Sillä se, mitä ihminen on 
voittanut raskaalla raadannallaan, tuo hänen sydämeensä iloa ja kantaa 
silloin hedelmää. 

Jotkut ihmiset taas toivovat tavoittavansa tason, missä he vapautuvat 
töistä. Sanoisin, ettei näin voi tapahtua. Sen jälkeen kun opetuslapset 
olivat vastaanottaneet Pyhän Hengen, he alkoivat suorittaa hyviä töitä. 
Ja silloin kun Maria istui Herramme jalkojen juuressa, hän oli oppimas-
sa, koska hän oli juuri astunut kouluun oppiakseen, kuinka elää. Mutta 
myöhemmin, kun Kristus oli noussut taivaaseen ja Maria vastaanottanut 
Pyhän Hengen, hän alkoi palvella: hän matkusteli ulkomailla ja saarnasi, 
opetti ja toimi opetuslasten palvelijana. 

Jotta voisimme seurata Krisutusta uskollisesti todellisten hyveiden 
harjoittamisessa, auttakoon siinä meitä Jumala. Amen. 

***

1. Pohjautuu samaan tekstiin kuin n:o 8, mutta Eckhart kääntää ja tulkitsee 
tekstin tässä eri tavoin. Nämä kaksi saarnaa esitettiin todennäköisesti täysin eri 
aikoihin. Tässä oleva, joka on luultavasti myöhäisempi, tulkitsee Marttaa ja Mariaa 
tyypilliseen eckhartilaiseen tapaan. Teksti vaikuttaa osittain turmeltuneelta. 

2. Tämä ei tietenkään liity myöhäisempään lahkoon, jota kutsutaan Jumalan 
Ystäviksi. Ks. Clark, s. 122–. 

3. Tämä on epäselvä lause. Yleismerkitys näyttäisi olevan siinä että elämä (ko-
kemus) opettaa meitä parhaiten maallisissa asioissa. Ilon ja valon (’lust unde lieht’) 
ei ole täysin selvää. Quintin mukaan (DW III, 494, alaviite 10) elämä on niitä pa-
rempi opettaja. Teksti saattaa olla vielä virheellisessä muodossa sekä Quintin käyt-
tämässä teoksessa että tässä käännetyssä. Sanat saattavat tarkoittaa ekstaattista nä-
kyä, koska jatkossa kuvataan sitä, että sellainen näky, jopa Paavalinkin näkemänä, 
on riittämätön kehittämään hyveitä ellei niitä ole jo aikaisemmin harjoitettu. Vita 
activa pitää edeltää vita contemplativaa. Suomalainen teksti noudattaa Quintin 
käännöstä. 

4. Quint on jälleen muuttanut mielensä QT:n, s. 283 ja DW III:n, s. 484 ja alav. 24,  
s. 496 välillä. Tämä on käännettty alunperin QT:tä seuraten, Toimiensa estämät 
ihmiset ovat huoliensa ahdistamia. Evansin käännös on samantapainen kuin yllä 
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oleva. Suomennoksessa on noudatettu alkuperäistä tulkintaa, jossa todetaan (vä-
lilauseessa) tilanne sellaisten ihmisten osalla, jotka eivät vielä tiedosta ikuisessa 
valossa (jäävät, takertuvat huoliin). 

5. Pfeifferilla ja Evansilla tämä kohta seuraa yllä olevaa ikuista valoa. Quint on 
sijoittanut sen uudelleen seuraten parempaa käsikirjoitusta. 

6. Evans kääntää ’itsekkyydestä’, mutta ’des delben’ tarkoittaa yksinkertaisesta 
siitä samasta. 

7. Iresheit, kirjaimellisesti he-ykseys (theyness) tai heidän-ykseys (theirness): 
Isän ja Pojan ykseys. 

8. Kuten Jacobus a Voraginen (n. 1263-73) Legenda Aurea kertoo, toim. Graes-
se, Leibzig, 1846. Caxtonin käännös teoksessa Temple Classics, 1900. 

9. Ovatko nämä kolme asiaa yhteydessä tahtoon? Tässä näyttää olevan jonkin-
laista sekaannusta. [Erään englanninkielisen käännöksen laatijan Maurice O’C. 
Walshen huomautus.]
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SAARNA 10 
(Pf 10, Q 25, QT 38) 

MOYSES ORABAT DOMINUM SUUM 
(2. Moos. 32:11–, Evans II, 11) 

Olen lainannut latinalaista tekstiä, joka on tämän päivän sanasta1. Se 
tarkoittaa saksaksi: ”Mooses anoi* Herralta Jumalaltaan sanoen ’Herra, 
miksi on vihasi syttynyt kansaasi kohtaan?’ Silloin Jumala vastasi hänelle 
sanoen ’Mooses, anna minun olla yksin, salli ja suostu siihen, että vihani 
syttyy ja että Minä kostan kansalle’. Ja Jumala lupasi Moosekselle sanoen 
’Minä korotan ja suurennan sinut ja moninkertaistan siemenesi sekä 
teen sinusta suuren kansakunnan hallitsijan’. Mooses sanoi: ’Herra, pyyhi 
minut pois elämän kirjasta, tai anna anteeksi kansalle.’ ” 

Mitä tarkoitetaan sanonnalla ’Mooses anoi Herraltaan Jumalalta’? Jos 
Jumala todella on sinun Herrasi, täytyy sinun silloin olla Hänen palve-
lijansa, ja mikäli sinä silloin työskentelet omaksi hyväksesi tai mielihy-
väksesi tai pelastukseksesi, et sinä silloin ole Hänen palvelijansa, koska 
et etsi ainoastaan Jumalan kunniaa vaan omaa etuasi. Miksi hän sanoo, 
että ’Herra on Jumala’? Jos Jumala tahtoo sinun olevan sairas, ja sinä tah-
dot olla terve; jos Jumala tahtoo ystäväsi kuolevan, ja sinä hänen elävän 
vastoin Jumalan tahtoa, silloin Jumala ei ole sinun Herrasi. Jos rakastat 
Jumalaa ja olet sairas: ’Jumalan nimeen’; jos ystäväsi kuolee: ’Jumalan ni-
meen’; jos hän menettää silmänsä: ’Jumalan nimeen’. Tuollaisen ihmisen 
kohdalla kaikki olisi hyvin. Mutta jos olet sairas ja rukoilet Jumalalta 
terveyttä, silloin terveys on sinulle Jumalaa tärkeämpää, eikä Hän ole 
sinun Jumalasi. Hän on taivaan ja maan Jumala mutta ei sinun Jumalasi. 

On varma ja välttämätön totuus, että hän, joka luovuttaa oman tah-
tonsa täysin Jumalalle, saa myös otteen ja sidoksen Jumalaan siten, että 
Jumala ei voi tehdä mitään muuta kuin mitä tuollainen ihminen tahtoo. 
Jokaiselle, joka luovuttaa täysin tahtonsa, antaa Jumala oman tahtonsa  

* RK -92, koetti lepytellä 
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niin täysin ja todellisesti, että Jumalan tahto tulee ihmisen tahdoksi, 
ja Jumala on vannonut itsekseen, ettei Hän tee mitään sellaista, mitä 
tuo ihminen ei tahdo. Sillä Jumala ei milloinkaan halua olla kenenkään 
oma ennen kuin tästä on ensin tullut Hänen omansa. Augustinus sanoo: 
”Herra, älköön Sinun tahtosi olko kenenkään ihmisen tahto ennen kuin 
hänestä on tullut sinun omasi.” 

Me yritämme tehdä Jumalaa yötä päivää kuuroksi huudoillamme: 
”Herra, tapahtukoon sinun tahtosi” – ja kun Jumalan tahto sitten ta-
pahtuu, olemme me suutuksissa, mikä on väärin. Jos meidän tahtomme 
on Jumalan tahto, se on hyvä asia, mutta jos Jumalan tahto on meidän 
tahtomme – on se paljon parempi asia. Jos sinun tahtosi on Jumalan 
tahto, silloin sinä et sairaana ollessasi tahdo parantua vastoin Jumalan 
tahtoa – vaikka toivoisitkin vointisi paranevan Jumalan tahdosta. Ja kun 
asiat menevät kohdallasi vikaan, sinä toivoisit asioiden kääntyvän hy-
vään suuntaan Jumalan tahdosta. Mutta kun Jumalan tahto on sinun 
tahtosi, niin silloin olet sairaana ’Jumalan nimeen’ ja ystäväsi kuolee ’Ju-
malan nimeen’. On varma ja välttämätön totuus, että vaikka siitä aiheu-
tuisi kaikki helvetin, kiirastulen ja maailman tuskat, Jumalan yhteydessä 
olevan tahto kestäisi kaiken sen ikuisesti ja pitäisi sitä autuutenaan ja py-
syisi aina tuskassa ja katkerissa asioissa hetkeäkään horjumatta tai ajat-
telematta, että asioiden pitäisi olla toisin. Kun tahto on niin yhdistynyt 
Jumalan tahdon kanssa, että se muodostuu yhdeksi, silloin taivaallinen 
Isä kantaa ainosyntyistä Poikaa itsessään – ja samalla minussa. Miksi 
Hänessä itsessään ja minussa? Koska silloin minä olen yhtä Hänen kans-
saan, Hän ei voi sulkea minua ulos – ja tuossa tapahtumassa Pyhä Henki 
saa olemuksensa ja tulemuksensa minulta kuten Jumalalta. Miksi? Kos-
ka minä olen Jumalassa. Jos Pyhä Henki ei saa sitä minulta, ei hän saa 
sitä Jumalaltakaan: hän ei voi millään tavoin sulkea minua ulos. 

Mooseksen tahto oli tullut niin täysin Jumalan tahdoksi, että Jumalan 
kunnia ihmisten keskuudessa oli hänelle rakkaampaa kuin hänen oma 
autuutensa. Jumala antoi Moosekselle lupauksia, jotka tämä torjui: vaik-
ka Hän olisi luvannut Moosekselle koko oman jumalallisen lähteensä ei 
Mooses olisi suostunut. Mutta Mooses anoi Jumalaa sanoen: ”Herra, pyy-
hi nimeni elämän kirjasta.” Mestarit kysyvät, rakastiko Mooses kansaa  
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enemmän kuin itseään? He vastaavat: ”Ei!” Sillä Mooses kyllä tiesi, että 
etsimällä Jumalan kunniaa ihmisistä, tuli hän lähemmäksi Jumalaa kuin 
mitä hän olisi päässyt olemalla välinpitämätön Jumalan kunniasta ja et-
sinyt pelkkää omaa pelastustaan. Ja näin oikeamielisen kuuluukin olla 
etsimättä omaansa kaikissa toimissaan vaan etsiä ainoastaan Jumalan 
kunniaa. Jos sinä kaikissa tekemisissäsi kallistut itseäsi tai jotakin hen-
kilöä kohti enemmän kuin toista, ei Jumalan tahto vielä ole todella tullut 
sinun tahdoksesi. 

Herramme sanoo evankeliumissa: ”Minä en opeta omaa oppiani, 
vaan Hänen, joka minut on lähettänyt.” (Joh. 7:16) Ja niin pitäisi hy-
vän ihmisen suhteen ollakin: ”minun työni ei ole minun, elämäni ei ole 
minun”. Ja jos minä olen tuollainen, silloin kaikkesta täydellisyydestä ja 
autuudesta, jonka Pietari oli saavuttanut ja johon Paavali kurkottautui, 
minäkin iloitsen heidän laillaan ja odotan iloitsevani siitä ikuisesti, ai-
van kuin minä olisin sen kaiken suorittanut. Lisäksi kaikista töistä, joita 
kaikki pyhimykset ja enkelit sekä Mariakin ovat tehneet, toivon saavani 
ikuista iloa, ikään kuin olisin itse ollut niissä tekijänä. 

Ihmisyys ja ihminen ovat eri asioita.2 Ihmisyys sinänsä on niin jaloa, 
että sen korkein kohta on samanarvoista enkeleiden kanssa ja jumalallis-
ta sukua. Tuo kaikkein läheisin ykseys, mikä Kristuksella oli Isän kanssa 
olisi minunkin mahdollista saavuttaa, kunhan vain riisuutuisin kaikesta 
ja toteuttaisin oman ihmisyyteni. Kaiken, minkä Jumala on koskaan an-
tanut ainosyntyiselle Pojalleen, Hän on antanut aivan yhtä täydellisesti 
minullekin. Hän on antanut minulle enemmän: Hän on antanut minul-
le ihmisyyteeni Kristuksessa enemmän kuin hänelle, sillä hänelle Hän 
ei antanut mitään: hänellä oli se kaikki ikuisesti Isässä. Jos minä isken 
sinua, lyön ensiksi ’Penttiä tai Heikkiä’ ja vasta sitten ihmistä. Mutta Ju-
mala ei ole tehnyt tällä tavoin. Hän kosketti ensin ihmisyyttä. Mikä on 
ihminen? Sellainen, joka on nimetty Jeesus Kristuksen mukaan. Tästä 
Herramme sanoo evankeliumissa: ”Hän ken koskee yhteen näistä*, kos-
kee minun silmäterääni.” (Sak. 2:8, ks. Mat. 25:40) 

* vanhemmat RK:t, ’teihin’
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Toistan nyt: ”Mooses anoi Herralta, Jumalaltaan.” Monet ihmiset pyy-
tävät Jumalaa tekemään kaiken voitavansa heidän eteensä, mutta eivät 
halua antaa Jumalalle kaikkea voitavaansa. He haluavat antaa Jumalalle 
ja jakaa Hänen kanssaan pahimmat asiat, eivätkä paljon sitäkään! Mut-
ta Jumala antaa ensimmäisenä asiana itsensä. Ja kun sinulla on Jumala, 
on sinulla samalla kaikki asiat Jumalan kera. Olen joskus sanonut, että 
sellaisella, jolla on Jumala ja kaikki asiat Jumalan lisäksi, ei ole enempää 
kuin sillä, jolla on yksin Jumala. Sanon lisäksi, että tuhat enkeliä ikui-
suudessa eivät ole enempää kuin kaksi tai yksi, koska ikuisuudessa ei ole 
lukuisuutta – se ylittää kaiken lukuisuuden. 

”Mooses anoi Herralta Jumalaltaan.” Mooses tarkoittaa sellaista, joka 
nostettiin ylös vedestä. Mutta nyt puhun jälleen tahdosta. Sadan kulta-
mitallisen luovuttaminen Jumalan kunniaksi on jalo teko – ja näyttääkin 
sellaiselta. Kuitenkin sanon, että mikäli minulla olisi tahto antaa sata 
mitallista kultaa – mikäli minulla sitä olisi – ja mikäli tämä tahto olisi 
täydellinen, olisin silloin itse asiassa maksanut Jumalalle, ja Hänen täy-
tyy ottaa se huomioon aivan samoin kuin jos olisin sen Hänelle todella 
antanut. Lisään vielä: mikäli minulla olisi tahto luopua koko maailmasta 
– jos sen omistaisin – silloin olen luovuttanut Jumalalle koko maailman, 
ja Hänen täytyy pitää tiliä minulle ikään kuin olisin luovuttanut koko 
maailman Hänelle. Sanon, että jos minun käteni olisi surmannut paavin, 
eikä se olisi tapahtunut minun tahdostani, nousisin alttarille lukemaan 
messua aivan tavalliseen tapaan. Ihmisyys on yhtä täydellistä vähäisim-
mässä ja surkeimmassa kuin paavissa ja keisarissa, sillä minä pidän rak-
kaampana itse ihmisyyttä kuin sitä ihmistä, joka on mukanani. 

Jotta me voisimme tällä tavoin yhdistyä Jumalaan, auttakoon siinä 
meitä tämä puhumani totuus. Amen. 

***

1. Eckhartin tekstilainaus on varsin vapaa – kuten tavallista. Tämä on paaston 
ajan neljännen sunnuntain jälkeisen tiistain opetus. 

2. Inhimillinen luonto erotettuna yksilöllisestä ihmisestä. Kristus astui inhimil-
liseen luontoon, ei henkilöön (ks. saarna 13a).
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SAARNA 11 
(Pf 11, Q 26, QT 49) 

MULIER, VENIT HORA ET NUNC EST, QUANDO VERI 
ADORATORES ADORABUNT PATREM  

IN SPIRITU ET VERITATE 
(Joh. 4:23)

Tämä löytyy Pyhän Johanneksen evankeliumista. Otan yhden lauseen 
pitkästä kertomuksesta. Herramme sanoi: ”Aika tulee ja on jo, kun todel-
liset palvojat* palvovat Isää hengessä ja totuudessa, ja sellaisia Isä etsii**.” 

Huomatkaa hänen ensimmäinen asiansa: ”Aika tulee ja on jo.” Sellai-
sen, joka palvoo Isää, tulisi kohota haluineen ja toiveineen ikuisuuteen. 
Sielun korkein olemus on sellaista, joka on ajan yläpuolella eikä tiedä 
mitään siitä tai ruumiista. Kaikki tuhat vuotta sitten vastaavana päivä-
nä tapahtunut on ikuisuudessa yhtä lähellä kuin tämä hetki, jota minä 
nyt elän; samoin on tuhannen vuoden kuluttua olevan päivän suhteen 
– tai niin monen vuoden kuluttua kuin vain ikinä kykenette laskemaan 
– ne eivät ole ikuisuudessa yhtään etäämmällä kuin tämä hetki, jossa 
nyt olen. 

Sitten hän sanoo: ”…että todelliset palvojat palvovat Isää hengessä ja 
totuudessa.” Mikä on totuus? Totuus on niin ylevä asia, että jos Jumala 
kykenisi torjumaan sen, minä tarrautuisin siihen ja antaisin Jumalan 
mennä, sillä Jumala on totuus, ja kaikki sielussa oleva tai Jumalan luoma 
ei ole totuutta. 

Nyt hän sanoo: ”He palvovat Isää.” Voi kuinka paljon on sellaisia, jot-
ka palvovat kenkää tai lehmää ja rasittavat itseään niillä – he ovat type-
riä ihmisiä! Heti kun rukoilet Jumalaa ihmisten puolesta, sinä rukoilet 
omaksi vahingoksesi, sillä ihminen on tuskin tullut ihmiseksi, kun hän 
jo kantaa itsessään katkeruutta ja huolia, pahuutta ja tuskaa. Joten he 

* suom. raam. ’rukoilijat’
** suom. raam. ’tahtoo’
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saavat ansionsa mukaan – nuo tuskaa ja katkeruutta osakseen saavat 
ihmiset. Miksi? He toivoivat sitä. 

Olen joskus sanonut, että jokainen, joka etsii Jumalaa ja jotakin Juma-
lan ohella, ei löydä Häntä. Mutta se, joka etsii yksin Jumalaa totuudessa, 
löytää Hänet, ei kuitenkaan yksin Jumalaa – sillä hän löytää Jumalan 
kera kaiken, mitä Jumala voi antaa. Jos etsit Jumalaa ja etsiessäsi myös 
omaa etuasi ja autuuttasi, silloin et todella etsikään Jumalaa. Ja siksi hän 
sanoo, että todelliset palvojat palvovat Isää, ja se on aivan oikein sanot-
tu. Kysykää hyvältä ihmiseltä: ”Miksi etsit Jumalaa?” – ”Koska Hän on 
Jumala.” – ”Miksi etsit totuutta?” – ”Koska se on oikeamielisyyttä.” Sel-
laisen osalla kaikki on hyvin. 

Kaikkeen ajalliseen liittyy kysymys: ”Miksi?” Kysykää ihmiseltä: 
”Miksi syöt?” – ”Saadakseni voimia.” – ”Miksi nukut?” – ”Samasta syys-
tä.” Tällä tavoin voidaan jatkaa kaiken ajallisen suhteen. Mutta jos ky-
syisit hyvältä ihmiseltä: ”Miksi rakastat Jumalaa?” – ”En tiedä – Jumalan 
tähden!” – ”Miksi rakastat totuutta?” – ”Totuuden tähden!” – ”Miksi 
rakastat oikeamielisyyttä?” – ”Oikeamielisyyden tähden!” – ”Miksi sinä 
elät?” – ”En todellakaan tiedä – minä pidän elämisestä!” 

Eräs mestari sanoo: ”Sellainen, jota totuus, oikeus ja hyvyys ovat ker-
ran koskettaneet, ei kääntyisi enää hetkeksikään pois niistä – vaikka se 
olisi tuonut mukanaan kaikki helvetin tuskat.” Ja hän jatkaa: ”Tuollainen 
näiden kolmen asian koskettama ihminen ei enää kykene luopumaan 
näistä kolmesta enempää kuin Jumala voiisi luopua omasta jumalalli-
sesta lähteestään.” 

Mestarin mukaan hyvyydessä on kolme lajia. Ensimmäinen laji on 
hyödyllisyys, toinen ilo ja kolmas soveliaisuus. Tästä syystä hän sanoo: 
”He palvovat Isää.” Miksi hän sanoo ’Isää’? Kun etsit Isää eli yksin Juma-
laa, löydät Jumalan kera kaiken sen, mitä Hän voi antaa. Tämä on varma 
ja välttämätön totuus, julistettu totuus – ja vaikka sitä ei olisi julistettu-
kaan, olisi se kuitenkin totta: mikäli Jumalalla olisi vieläkin enemmän, 
Hän ei voisi salata sitä sinulta, vaan Hänen olisi pakko näyttää ja antaa 
se sinulle. Minä olen joskus sanonut, että Hän antaa sen sinulle – ja an-
taa sen sinulle syntymänä. 
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Mestari1 sanoo, että sielulla on kahdet kasvot: ylemmät katsovat koko 
ajan Jumalaa, ja alemmat katsovat alaspäin ja ohjaavat aisteja. Ylemmät 
kasvot, sielun huippu, ovat ikuisuudessa, eikä niillä ole mitään tekemistä 
ajan kanssa: ne eivät tiedä mitään ajasta tai ruumiista. Olen joskus sa-
nonut, että näissä kasvoissa on kätkettynä kaiken hyvyyden lähde kuin 
valona, joka loistaa alati, ikuisesti palavana soihtuna, joka ei ole mikään 
muu kuin Pyhä Henki. 

Mestari sanoo, että sielun huipusta virtaa kaksi voimaa. Toinen on 
tahto, toinen järki, ja näiden voimien täydellisyys on korkeimmassa voi-
massa, jota kutsutaan järjeksi.2 Se ei voi koskaan levätä. Se ei etsi Jumalaa 
siltä osin kuin Hän on Pyhä Henki eikä sikäli kuin Hän on Poika. Se ei 
myöskään halua Jumalaa, sikäli kuin Hän on Jumala. Miksi? Koska Hä-
nellä olisi edelleen nimi. Ja jos jumalia olisi tuhat, se jatkaisi kuitenkin 
eteenpäin murtautumistaan, koska se tahtoo omistaa Hänet siellä, missä 
Jumalalla ei ole nimeä: se haluaa ylevämpää ja jotain enemmän kuin 
vain nimeä kantavan Jumalan. Mitä se sitten haluaa? Sitä se ei tiedä: 
se haluaisi Hänet sellaisena kuin Hän on Isänä. Ja siksi Filippus sanoo: 
”Herra, näytä meille Isä, niin olemme tyytyväisiä.” (Joh. 14:8) Se haluaa, 
että Hän on ydin, josta hyvyys tulee. Se haluaa, että Hän on sydän, josta 
hyvyys virtaa. Se haluaa, että Hän on kuin juuri, kuin suoni, josta hyvyys 
kumpuaa: vain sellaisena Hän on Isä. 

Herramme sanoo: ”Kukaan ei tunne Isää niin kuin Poika tai Poikaa 
niin kuin Isä.” (Matt. 11:27) Todellakin, Isän tuntemiseksi meidän täy-
tyy olla Poikia. Olen joskus lausunut kolme sanomaa: ottakaa ne nyt 
kolmena katkerana rypäleen siemenenä ja juokaa se sitten. Jos meidän 
ensiksikin pitäisi olla Poikia, täytyy meillä olla Isä, sillä kukaan isätön 
ei voi sanoa olevansa poika – eikä kukaan pojaton ole isä. Jos jonkun 
isä on kuollut, hän sanoo: ”Hän oli minun isäni.” Jos jonkun poika on 
kuollut, hän sanoo: ”Hän oli minun poikani.” Sillä pojan elämä riippuu 
isästä ja isän pojasta, eikä kukaan voi sanoa olevansa poika ellei hänellä 
ole isää – ja sellainen on todella poika, jonka jokainen työ on tehty rak-
kaudessa. Toinen sellainen asia, joka eniten tekee ihmisestä pojan, on 
mielen tyyneys. Jos hän on sairas, olisi hän yhtä kernaasti sairas kuin 



88

tervekin tai päinvastoin. Jos hänen ystävänsä kuolee: ’Jumalan nimeen’! 
Jos hän menettää silmänsä: ’Jumalan nimeen’! Kolmas pojalta vaadittava 
asia on se, ettei hän voi kääntää päätään kenenkään toisen puoleen kuin 
isän. Voi kuinka jalo onkaan tuo voima, joka ylittää ajan ja paikan!3 Sillä 
ajan tuolla puolen oleminen merkitsee sekä ajan sisältämistä että aikana 
olemista. Ja vaikka ihminen saisi haltuunsa tällaista ajan ylittävää kuinka 
vähän tahansa, hän olisi todella rikas, sillä kaikki valtameren takainen ei 
ole yhtään etäämmällä tästä voimasta kuin tässä nykyisessä tilassa oleva-
kaan. Ja siksi hän sanoo: ”Sellaisia Isä etsii.” 

Katsokaahan, Jumala rakastaa meitä, Jumala ahdistelee meitä pyyn-
nöillään eikä jaksa odottaa sitä, että sielu kääntyy pois kaikesta olemuk-
sellisesta ja riistäytyy sellaisesta irti. On varma ja välttämätön totuus, 
että Jumalan täytyy etsiä meitä ikään kuin Hänen jumaluutensa olisi 
vaarassa – niin kuin onkin! Ja Jumala ei voi olla sen enempää ilman mei-
tä kuin me ilman Häntä, sillä vaikka me kykenisimmekin kääntymään 
pois Jumalasta, ei Jumala kuitenkaan voisi kääntyä pois meistä. Sanon, 
että minä en pyydä Jumalaa antamaan minulle jotakin, enkä ylistä Hän-
tä siitä, mitä Hän on minulle antanut, vaan pyydän Häntä tekemään mi-
nut arvolliseksi ottamaan vastaan – ja ylistän Häntä siitä, että Hän on 
luonnoltaan sellainen, että Hänen täytyy antaa. Sellainen, joka erottaisi 
Jumalan tästä, erottaisi Hänet samalla omasta olemuksestaan ja todelli-
sesta elämästään. Jotta me näin todella voisimme tulla Pojiksi, auttakoon 
meitä siinä tuo totuus, josta olen puhunut. Amen. 

***

1. Augustinus ja Avicenna (Q). 
2. Ks. saarna n:o 8, viite 5. 
3. Ks. saarna n:o 1, viite 8. 
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SAARNA 12 
(Pf 12, Q 27, QT 50) 

HOC EST PRAECEPTUN MEUM, UT DILIGATIS INVICEM 
SICUT DILEXI VOS 

(Joh. 15:12-) 

Olen lainannut evankeliumista kolme latinankielistä lausetta. Ensim-
mäisessä Herramme lausuu: ”Tämä on käskyni, että te rakastatte toisian-
ne niin kuin minä olen teitä rakastanut.” Toinen kuuluu: ”Olen kutsunut 
teidät ystävikseni, sillä olen antanut teidän tietoonne kaiken, mitä olen 
kuullut Isältäni.” Kolmas on: ”Olen valinnut teidät, että menisitte ja tuot-
taisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne olisi teissä pysyvää.” 

Huomatkaahan hänen ensimmäinen lauseensa: ”Tämä on minun 
käskyni.” Sanoisin teille tästä jotakin sellaista, minkä ’tulisi säilyä teissä’. 
”Tämä on minun käskyni, että rakastatte…” Mitä hän tarkoittaa sano-
essaan ’että rakastatte’? Hän tahtoo sanoa erään asian, joka teidän tulisi 
panna merkille: Rakkaus on täysin puhdas ja alaston, itsessään täysin 
vapaa. Suurimmat mestarit1 sanovat, että se rakkaus, jolla me rakastam-
me, on Pyhä Henki. Jotkut2 tosin kiistivät tämän. On kuitenkin ikuinen 
totuus, että meidän kaikki liikkeemme rakkautta kohti on ainoastaan 
Pyhän Hengen aiheuttamaa. Rakkaus puhtaimmillaan ja vapaimmillaan 
ei ole muuta kuin Jumala. Mestarit sanovat, että rakkaus ei voi olla tai-
puvainen mihinkään muuhun kuin hyvyyteen, ja hyvyys on jumaluutta 
– aivan samaan tapaan kuin minun silmäni ei voi puhua eikä kieleni 
erottaa värejä. 

Mitä hän tarkoittaa liittäessään meidät noin vakavasti rakkauteen? 
Hän tarkoittaa, että rakkauden, jolla rakastamme, pitää olla niin puh-
dasta, paljasta ja vapaata, ettei se ole taipuvainen kohdistumaan itseeni 
tai ystävääni eikä mihinkään muuhunkaan paitsi siihen itseensä. Mes-
tarit sanovat, että me emme voi kutsua mitään toimintaa hyväksi eikä 
mitään hyvettä hyveeksi, ellei sitä ole suoritettu rakkaudessa. Hyve on 
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niin jaloa, vapaata, puhdasta ja paljasta itsessään, että se ei tunne mitään 
parempaa kuin itsensä ja Jumalan. 

Hän sanoo: ”Tämä on minun käskyni.” Jos joku käskee minua teke-
mään jotakin miellyttävää, joka hyödyttää minua tai josta riippuu mi-
nun autuuteni, on sellainen minulle tavattoman suloista. Janoisena olles-
sani juoma hallitsee minua. Nälkäisenä ollessani ruoka hallitsee minua. 
Jumala tekee samoin: Hän käskee minua niin suloisesti, ettei mikään 
koko tässä maailmassa kykene siihen. Ja jos ihminen on kerran maista-
nut tällaista suloutta, hän ei todellakaan enää voi kääntää rakkauttaan 
pois hyvyydestä ja Jumalasta – aivan samoin kuin Jumala ei voi kääntyä 
pois jumalallisesta lähteestään: itse asiassa tämän ihmisen on helpompi 
riisua itsensä itsestään ja kaikesta autuudestaan ja vain pysyttäytyä rak-
kaudessaan hyvyyden ja Jumalan läheisyydessä. 

Nyt hän sanoo: ’että rakastatte toisianne’. Voi kuinka jaloa ja autuasta 
elämää se olisikaan! Eikö olisikin jaloa elämää, jos jokainen omistautuisi 
lähimmäisensä rauhalle aivan kuten omanaan ja että hänen rakkautensa 
olisi itsessään niin paljasta, puhdasta ja vapaata, että sen pyrkimyksenä 
ei olisi mikään muu kuin hyvyys ja Jumala? Jos kysyisit hyvältä ihmi-
seltä: ”Miksi rakastat hyvyyttä?” – ”Hyvyyden takia.” – ”Miksi rakastat 
Jumalaa?” – ”Jumalan takia.” Ja jos rakkautesi todella on itsessään niin 
puhdasta, vapaata ja paljasta, ettet rakasta mitään muuta kuin hyvyyttä 
ja Jumalaa, silloin on varmaa, että kaikkien ihmisten hyveelliset teot ovat 
myös yhtä täydellisesti sinun kuin jos olisit itse suorittanut ne – jopa 
puhtaampina ja parempina. Sillä paavilla on usein ahdistuksia paavina 
olemisesta. Mutta sinulla on hänen hyveensä puhtaampina, vapaampina 
ja rauhantäyteisempinä – ja ne kuuluvat enemmän sinulle kuin hänelle 
– mikäli rakkautesi on itsessään niin puhdasta ja paljasta, että et halua 
ja rakasta mitään muuta kuin hyvyyttä ja Jumalaa. 

Sitten hän sanoo: ”Kuten minä olen teitä rakastanut.” Kuinka on Ju-
mala meitä rakastanut? Hän rakasti meitä silloin, kun meitä ei ollut3 
ja kun olimme Hänen vihollisiaan. Jumala tarvitsee meidän ystävyyt-
tämme niin paljon, ettei Hän malta odottaa meidän anovan Häntä. 
Hän lähestyy meitä pyytäen meitä ystävikseen, sillä Hän haluaa meidän 
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tahtovan Hänen anteeksiantoaan. Siksi Herramme sanoi aivan oikein: 
”Tahtoni on, että pyydätte niiltä, jotka teitä vahingoittavat.”* Juuri noin 
tärkeätä on se, että me pyydämme sellaisilta, jotka vahingoittavat meitä. 
Miksi? Jotta tekisimme Jumalan tahdon, jotta emme odottaisi meiltä 
pyydettävän, meidän tulisi sanoa: ”Ystävä, anna minulle anteeksi, että 
olen tehnyt sinut surulliseksi.” Ja juuri noin vakavasti meidän tulisi ot-
taa hyveiden harjoittaminen: mitä suurempi on oma tuskamme, sitä va-
kavammin meidän tulisi pyrkiä hyveeseen. Sinun rakkautesi tulisi olla 
näin yhdentynyttä, sillä rakkaus ei halua olla missään muualla kuin siel-
lä, missä on yhtäläisyys ja ykseys. Siellä, missä on isäntä ja palvelija, ei 
ole rauhaa, koska siellä ei ole yhtäläisyyttä. Nainen ja mies ovat erilaisia, 
mutta rakkaudessa he ovat yhtä. Ja siksi pyhät kirjoitukset sanovat aivan 
oikein, että Jumala otti naisen miehen kylkiluusta ja kyljestä eikä päästä 
tai jaloista, koska siellä, missä on kaksi, on myös puutteellisuutta. Miksi? 
Yksi ei ole toinen, koska tuo eroavaisuuden aiheuttava ’ei’ on vain katke-
ruutta, ja silloin rauha ei voi vallita. Ikään kuin pitelisin kädessäni ome-
naa, joka on ilo silmälleni, mutta suultani riistettäisiin sen suloisuus. 
Mutta jos syön sen, riistän silmiltäni sen tuoman nautinnon. 

Siten kaksi ei voi olla olemassa yhtäaikaisesti, toisen täytyy kadottaa 
olemuksensa. Tästä syystä hän sanoi, että ’rakastakaa toisianne’, mikä 
tarkoittaa: ’toisissanne’. Pyhät kirjoitukset ilmaisevat tämän hyvin. Jo-
hannes sanoo: ”Jumala on rakkaus, ja se, ken on rakkaudessa, on Juma-
lassa ja Jumala hänessä.” (1. Joh. 4:16) Hän sanoo totuuden: sillä mikäli 
Jumala olisi minussa mutta minä en Jumalassa – tai jos minä olisin Ju-
malassa ja Jumala ei olisi minussa, niin silloin kaikki olisi kaksinaista. 
Mutta jos Jumala on minussa ja minä Jumalassa, silloin minä en ole vä-
häisempi ja Jumala ylhäisempi. Nyt voitte sanoa: ”Hyvä herra, sinä pyy-
dät minua rakastamaan sinua, mutta minä en osaa rakastaa!” Herramme 
ilmaisi tämän hyvin sanoessaan Pietarille: ”Pietari, rakastatko minua?” 
– ”Herra, tiedät hyvin, että minä rakastan sinua.” (Joh 21:15) Jos olet 
antanut sen minulle, niin silloin, Herra, minä rakastan sinua; mutta jos 
et ole antanut sitä minulle, silloin en rakasta sinua. 

* ks. Luuk. 6:27, nyk: ’rakastatte niitä, jotka teitä vihaavat’.
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Huomatkaahan tuo toinen lause: ”Olen kutsunut teitä ystävikseni, sil-
lä olen antanut teidän tietoonne kaiken sen, mitä olen kuullut Isältäni.” 
Aluksi hän siis sanoo: ”Olen kutsunut teitä ystävikseni.” Samassa läh-
teestä, samasta sydämestä, missä Poika syntyy, missä Isä lausuu Ikuisen 
Sanansa, syntyy myös Pyhä Henki ja virtaa eteenpäin. Kun saarnasin 
kolminaisuudesta,4 lainasin erästä latinalaista tekstiä, jonka mukaan Isä 
antoi ainosyntyiselle Pojalleen kaiken sen, mitä Hän kykeni tarjoamaan, 
koko jumalallisen lähteensä, autuutensa, jättämättä mitään pois. Siitä 
nousi kysymys, antoiko Jumala hänelle oman todellisen luontonsa? Ja 
minä vastasin:’kyllä’, sillä Jumalan luonto, joka on synnyttäminen, ei 
poikkea Jumalasta, ja minä sanoin, että Hän ei jätä mitään pois. Minä 
vakuutan, että Hän ilmentää jumalallisen lähteen perustan täydellisesti 
Pojassa. Ja tästä sanoo Filippus: ”Herra, näytä meille Isä, ja me tyydym-
me.” (Joh. 14:8). Hedelmiä tuottava puu jakaa hedelmiään. Se, joka antaa 
minulle hedelmän, ei anna minulle puuta. Mutta se, joka antaa minulle 
puun, juuret ja hedelmän, on antanut minulle enemmän. 

Sitten hän sanoo: ”Olen kutsunut teitä ystävikseni.” (Joh. 15:15) To-
dellakin, tuossa samaisessa syntymässä, jossa Isä synnyttää ainosyn-
tyisen Poikansa ja antaa hänelle juuren, koko jumalallisen lähteensä ja 
autuutensa – mitään pois jättämättä – siinä samaisessa syntymässä Hän 
kutsuu meitä ystävikseen. Vaikka et kuulisi ja ymmärtäisi mitään Hä-
nen puhumisestaan, on sielussa kuitenkin voima (mainitsin siitä kun 
saarnasin täällä äskettäin5), joka on itsessään niin vapaa ja puhdas sekä 
jumalallisen luonnon kaltainen, että siinä tuo voi tulla ymmärretyksi. 
Sen vuoksi hän sanoo sattuvasti: ”Kaikki, minkä olen kuullut Isältäni, 
saatan teidän tietoonne.” Hän sanoo, että ’minkä olen kuullut’. Isän puhe 
on samaa kuin synnyttäminen, Pojan kuuleminen on samaa kuin syn-
tyminen. Sitten hän sanoo: ”Kaikki, minkä olen kuullut Isältäni.” Todel-
lakin, kaiken, minkä hän on ikuisesti kuullut Isältään, hän on salaamat-
ta paljastanut meille. Jos hän olisi kuullut tuhatverroin enemmän, hän 
olisi sen salaamatta paljastanut. Ja siten meidänkään ei tulisi salata mi-
tään Jumalalta, meidän tulisi paljastaa Hänelle kaiken, minkä voimme. 
Sillä jättämällä itsellesi mitä tahansa, menetät samassa määrin ikuista 
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autuuttasi, koska Isä ei ole jättänyt meiltä pois mitään omaansa. Tämä 
vaikuttaa joidenkin mielestä kovalta sanomalta. Mutta kenenkään ei 
pitäisi olla tästä epätoivoinen. Mitä enemmän annat itseäsi Jumalalle, 
sitä enemmän Jumala vastaavasti antaa sinulle itseään, ja mitä enem-
män irrotat itseäsi itsestäsi, sitä suurempi on ikuinen autuutesi. Mieleeni 
juolahti äskettäin, kun olin lausumassa ’Isä Meidän’ -rukousta, jonka 
Jumala itse meille opetti, että kun me sanomme ’Tulkoon valtakuntasi, 
tapahtukoon tahtosi’,6 pyydämme Jumalaa ottamaan meidät itsestämme. 
Kolmannesta tekstistä en nyt aio enää puhua mitään – siitä, missä Hän 
sanoo: ”Minä olen valinnut teidät, ruokkinut teidät, rauhoittanut teidät, 
vakiinnuttanut teidät niin, että voitte mennä ja kantaa hedelmää ja että 
hedelmänne on teissä pysyvää.” Ja tätä hedelmää ei tunne kukaan muu 
kuin yksin Jumala. Ja että me tulisimme täksi hedelmäksi, auttakoon 
siinä meitä ikuinen totuus, josta olen puhunut. Amen. 

***

1. Mm. Pietari Lombardilainen 
2. Tuomas Akvinolainen käsitti, että Pyhä Henki on rakkautemme aiheuttaja. 
3. Ks. saarna n:o 8, viite 3. 
4. LW IV, 5. 
5. Ks. saarna n:o 11, viite 2. 
6. Eckhartin käännös sanonnasta Fiat voluntas tua, ’olkoon minun tahtoni si-

nun’ toistuu saarnassa 18 ja muuallakin. 
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SAARNA 13 (a)
(Q 5a) 

IN HOC APPARUIT CHARITAS DEI IN NOBIS, QUONIAM 
FILIUM SUUM UNIGENITUM MISIT DEUS IN MUNDUM 

UT VIVAMUS PER EUM 
(1. Joh. 4:9)1 

Johannes sanoo: ”Jumalan rakkaus meihin tuli ilmi siinä, että Hän lähetti 
Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan ja kanssaan.”* Ja 
tällä tavoin meidän inhimillistä luontoamme on ylevöitetty äärettömän 
paljon, koska Korkein on tullut ja ottanut sen itseensä. 

Eräs mestari sanoo: ”Kun ajattelen sitä, että meidän luontomme on 
korotettu kaikkien olentojen yläpuolelle ja istuu siten taivaassa enkeleitä 
korkeammalla – ollen niiden palvonnan kohteena – täytyy minun alati 
tuntea sydämen iloa siitä, että rakas Herramme Jeesus Kristus on saatta-
nut minun omakseni kaiken sen, mikä hänellä on.” Hän jatkaa edelleen, 
että Isä tarkoitti kaikesta siitä, minkä Hän on koskaan antanut Poikansa 
Jeesus Kristuksen inhimilliseen luontoon, enemmän minun osakseni, 
ja rakasti enemmän minua – ja antoi sen kaiken pikemminkin minulle 
kuin hänelle. Kuinka tämä näin voi olla? Hän antoi sen Jeesukselle mi-
nun takiani, sillä minä tarvitsin sitä. Kaikki Isän hänelle antama on sen 
vuoksi tarkoitettu minulle ja myös annettu minulle – aivan samoin kuin 
hänelle. Minulta ei puutu mitään: ei Jumaluuden lähteen ykseyttä eikä 
pyhyyttä – eikä mitään muutakaan. Kaikki, minkä Jumala antoi hänen 
inhimilliseen luontoonsa, ei ole yhtään sen vieraampaa tai etäisempää 
minulle kuin hänellekään, koska Jumala ei voi antaa vähäisessä mää-
rin – Hänen täytyy antaa joko kaikki tai ei mitään. Hänen antamisensa 
on täysin yksinkertaista, täydellistä ja jakamatonta – eikä se tapahdu 
ajassa vaan kokonaan iankaikkisuudessa. Tästä voitte olla yhtä varmoja 
kuin minun elävyydestänikin: mikäli meidän on määrä ottaa tällä tavoin 

* kanssaan puuttuu nyk. Raamatuista
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Häneltä vastaan, meidät täytyy kohottaa ikuisuuteen, ajan yläpuolelle. 
Ikuisuudessa kaikki asiat ovat läsnä. Yläpuolellani oleva on minulle ai-
van yhtä lähellä ja läsnäoleva kuin täällä vieressänikin oleva – ja juuri 
siellä otamme vastaan sen, mitä meidän tulee Jumalalta saada. Jumala 
ei tunne mitään2 itsensä ulkopuolella, Hänen silmänsä on aina suunnat-
tuna sisäänpäin – itseensä. Hän näkee kaiken näkemänsä täydellisesti 
itsessään. Siitä syystä Jumala ei näe meitä silloin, kun olemme syntisiä. 
Siksi Jumala tuntee meidät vain silloin, kun me olemme Hänessä eli kun 
olemme synnittömiä. Ja kaiken sen, mitä Herramme on tehnyt, on hän 
antanut omakseni – yhtä ansiokkaaksi asiaksi minulle kuin jos olisin 
tehnyt sen itse. Koska kaikki tämä hänen jaloutensa kuuluu nyt yhtäläi-
sesti meille kaikille ja on yhtä lähellä meitä – sinua ja minua. Miksi sit-
ten emme kykene ottamaan sitä samalla tavoin vastaan? Jokaiselle, joka 
tahtoo päästä osalliseksi tämän hyvän yhtäläisestä antamisesta sekä tuon 
yhtäläisen ja kaikkia ihmisiä yhtä lähellä olevan inhimillisen luonnon 
vastaanottamisesta – aivan kuten inhimillisessä luonnossa mikään ei ole 
vierasta, etäämpää tai läheisempää –, on välttämätöntä, ettei tee erotusta 
ihmisten kesken, olematta lähempänä itseä kuin ketään muitakaan. Tei-
dän täytyy rakastaa, arvostaa ja ottaa huomioon kaikki ihmiset samalla 
tavoin; ja kaiken, mikä tapahtuu jollekin – on se sitten hyvää tai pahaa –,  
täytyy olla samaa, kuin jos se tapahtuisi teille itsellenne. 

Asian toisena merkjityksenä on tämä: ”Hän lähetti hänet maailmaan.” 
Tällä meidän täytyy ymmärtää sitä suurta maailmaa, jota enkelit katse-
levat. Miten meidän tulisi sitten toimia? Meidän pitäisi olla siellä kai-
kella rakkaudellamme ja kaikkine toiveinemme. Augustinus sanoo, että 
ihminen tulee rakkaudessaan siksi, mitä hän rakastaa. Pitäisikö meidän 
nyt sanoa, että Jumalaa rakastava tulee Jumalaksi? Se vaikuttaisi ikään 
kuin uskon vastaiselta. Ihmisen antamassa rakkaudessa ei ole kaksinai-
suutta, vaan ainoastaan yksi ja yhtenäisyys – ja rakkaudessa olen enem-
män Jumala kuin olen itsessäni. Profeetta sanoo: ”Olen sanonut, että te 
olette jumalia ja Korkeimman lapsia.” (Ps. 82:6) Vaikuttaa oudolta, että 
ihmisestä tulee rakkaudessa Jumala, mutta näin on ikuinen totuus, ja 
Herramme Jeesus Kristus on siitä todistuksena. 
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”Hän lähetti hänet maailmaan (mundum).” Mundum tarkoittaa 
eräässä mielessä puhdasta. Jumalalla ei ole mitään enemmän omaa 
paikkaa kuin puhdas sydän ja sielu. Siellä Isä synnyttää Poikansa aivan 
samoin kuin ikuisuudessakin – ei enemmässä eikä vähäisemmässä mää-
rin. Mikä on puhdas sydän? Sellainen, joka on irrotettu ja erotettu kai-
kista olennoista, sillä kaikki olennot tuottavat epäpuhtautta, koska ne 
ovat tyhjyyttä3 – ja tyhjyys on puute ja tahraa sielun. Kaikki olennot ovat 
pelkkää tyhjyyttä, eivät enkelit eivätkä olennot ole mitään. Ne ovat kos-
ketuksissa kaikkeen ja likaavat sen, sillä ne ovat tehty tyhjästä, ne eivät 
ole olleet eivätkä ole mitään. Kaikki, mikä vastustaa olentoja ja on niille 
vastenmielistä, on tyhjyyttä. Jos laittaisin käteeni palavan hiilen, niin se 
satuttaisi minua. Tuo kaikki aiheutuu tyhjyydestä, ja jos olisimme vapai-
ta tästä tyhjyydestä, olisimme puhtaita.

Sitten teksti jatkuu: ’me elämme hänessä’, hänen kerallaan. Me emme 
halua mitään yhtä paljon kuin elämää. Mitä on elämäni? Sitä, mikä liik-
kuu itsestään sisältä käsin. Se, mitä liikutetaan ulkoa käsin, ei ole elävää. 
Jos me siten elämme hänen kanssaan, täytyy meidän samalla olla hänen 
kanssaan sisäisessä yhteistyössä niin, ettemme työskentele ulkoa käsin, 
vaan meidän täytyy siirtyä pois siitä, missä me elämme, – ja se tapahtuu 
hänen kauttaan. Me voimme ja meidän pitää työskennellä omilla voi-
millamme sisästä käsin. Mikäli me silloin tulemme elämään hänessä ja 
hänen kauttaan, pitää hänestä tulla meidän omaamme – ja meidän tulee 
työskennellä omastamme käsin, aivan kuten Jumala tekee kaiken omas-
taan ja itsensä kautta, täytyy meidänkin samoin työskennellä omastam-
me käsin, joka on Hän – meissä. Hän on kokonaan meidän omaamme, 
ja kaikki asiat kuuluvat Hänessä meille. Kaikki, mitä millään enkelillä, 
pyhimyksellä tai Neitsyt Marialla on itsessään, kuuluu minulle Hänessä 
– eikä minulle ole vieraampaa tai kaukaisempaa kuin se, mitä minulla 
itsellänikään on. Kaikki asiat ovat yhtä lailla minun omaani Hänessä – 
ja jotta me päätyisimme tuohon todelliseen omaamme, täytyy meidän 
ottaa Hänet yhtäläisenä kaikissa asioissa – ei enempää toisessa kuin toi-
sessakaan, koska Hän on yhtäläinen kaikessa. 
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Voimme löytää ihmisiä, jotka haluavat kokea Jumalan yhdellä tavalla 
mutta eivät mitenkään muutoin – ja omistaa Jumalan yhdellä kontemp-
laation tavalla mutta eivät millään muulla tavalla. En esitä vastaväittei-
tä, mutta he ovat täysin väärässä. Mikäli tahdotte vastaanottaa Jumalan 
oikealla tavalla, pitäisi teidän ottaa Hänet yhtäläisesti kaikissa asioissa, 
vastoinkäymisten ja lohdun hetkinä, murheessa ja ilossa – tuossa kai-
kessa Hänen tulisi olla teille yhtä ja samaa. Ajatteletko, ettei sinussa ole 
– vaikket syyllistyisikään kuolemansynteihin – riittävästi antaumusta ja 
kurinalaisuutta ja ettei sinulla ole tämän takia Jumalaakaan? Ja jos olet 
tästä surullinen, niin juuri se on antaumusta ja kurinalaisuutta. Teidän ei 
siten pitäisi sitoa itseänne mihinkään muottiin, sillä Jumala ei ole min-
kään muotin mukainen, Hän ei ole sitä tai tätä. Joten ne, jotka ajattelevat 
Jumalaa tällä tavoin, tekevät Hänelle vääryyttä. He ajattelevat muottia 
eivätkä Jumalaa. Rakastakaa ja etsikää Jumalaa puhtaasti, ja tyytykää 
siihen, miten tahansa se tapahtuukaan. Sillä tavoitteenanne tulisi olla 
ainoastaan Jumala eikä mikään muu. Se, mistä siinä pyrkimyksessänne 
pidätte tai ette pidä, on oikein, ja tietäkää, että muuten se on väärin. Kun 
Jumala on monin eri tavoin työnnetty penkin alle – kyyneleitä vuodatta-
malla, huokailemalla tai muulla vastaavalla –, se kaikki ei kuitenkaan ole 
Jumalaa. Jos se johtaa sellaiseen, niin ottakaa vastaan ja olkaa tyytyväisiä 
– mikäli se ei johda, olkaa samoin tyytyväisiä ja ottakaa vastaan kaikki 
se, mitä Jumala haluaa antaa teille sillä kertaa ja pitäytykää aina nöyränä 
– itsenne tyhjentäneenä ja hylänneenä – ajatellen aina, että ette ole min-
kään sellaisen hyvän arvoisia, jota Jumala voisi halutessaan teille antaa. 

Nyt olen selittänyt teille Johanneksen sanat: ”Jumalan rakkaus ilmeni 
meille tässä.” Jos se tapahtuisi meille, niin se hyvä ilmestyisi meille. Se, 
että tuo on meiltä salattua, ei johdu mistään muusta kuin meistä itses-
tämme. Me olemme omien esteidemme aiheuttajia. Varjelkaa itseänne 
itseltänne, silloin teitä varjellaan hyvin. Ja jos emme juuri nyt tahdo-
kaan ottaa tuota vastaan, on Hän kuitenkin valinnut meidät sitä varten. 
Mikäli emme ota sitä vastaan, tulemme katumaan sitä ja saamme siitä 
ankaran rangaistuksen. Ellemme saavu siihen, missä tuo hyvä saatetaan 
vastaanottaa, ei se ole Hänen syytään, vaan omaamme…4 
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***

1. Quint löysi tämän jonkin verran katkonaisen tekstin. Hän puhuu se suhteesta 
saarnaan 13b kirjoituksessaan Zeitschrift für deutsche Philologie 60 (1935), 173-92. 

2. Clark (s. 234) tekee yhden harvoista virheistään tämän kääntämisessä. Hän 
on kääntänyt sanan nútz ’hyödylliseksi’; itse asiassa se on sanan ’niht’ (ei mitään) 
murteellinen muoto. 

3. Ks. saarna n:o 6, viite 5. Tätä ’tyhjyyttä’ Jumala ei siitä syystä näe (saarna n:o 6,  
viite 2). 

4. Saarnan tavallinen päätös puuttuu. On mahdotonta sanoa, kuinka paljon 
muuta tästä saattaa puuttua. 
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SAARNA 13 (b)
(Pf 13, Q 5b, QT 6) 

IN HOC APPARUIT CARITAS DEI IN NOBIS
(1. Joh. 4:9)1 

”Jumalan rakkaus paljastui ja ilmentyi meille siinä, että Jumala lähetti 
ainosyntyisen Poikansa maailmaan, että me voisimme elää Pojan kanssa, 
Pojassa ja Pojan kautta”, koska kaikki, jotka eivät elä Pojan kautta, ovat 
todella väärässä. 

Olettakaamme, että kerran on ollut mahtava kuningas, jolla oli kaunis 
tytär. Jos kuningas antaisi hänet köyhän miehen pojalle, olisivat kaik-
ki tuohon sukuun kuuluvat samalla korottuneet ja aateloituneet. Eräs 
mestari sanoo: ”Jumala tuli ihmiseksi ja siitä syystä koko ihmissuku on 
korotettu ja aateloitu. Meidän kaikkien täytyy iloita siitä, että veljemme 
Kristus on omin voimin noussut kaikkien enkelikuorojen yläpuolelle 
ja istuu Isän oikealla puolella.” Tämä mestari on puhunut aivan oikein, 
mutta minä en kuitenkaan välitä siitä paljonkaan. Mitä hyvää minulle 
koituisi siitä, että minulla olisi rikas veli, jos minä itse olisin köyhä? Mitä 
hyvää minulle koituisi siitä, että minulla olisi viisas veli, jos minä itse 
olisin typerys? 

Sanoisin jotakin muuta ja ytimekkäämpää: ”Jumala ei tullut pelkäs-
tään ihmiseksi, vaan omaksui inhimillisen luonnon.” 

Mestari on samaa mieltä sanoessaan, että kaikki ihmiset ovat luon-
nostaan yhtä jalosukuisia. Mutta minä sanon, että kaikki se hyvyys, 
joka on ollut pyhimyksillä, jumalanäiti Marialla ja Kristuksella hänen 
inhimilliseen luontoon astumisensa jälkeen, on tässä luonnossa todella 
minun omaani. Nyt voitte tietenkin kysyä minulta – koska minulla ker-
ran on kaikki tässä inhimillisessä luonnossa, minkä Kristuskin kykenee 
esittämään inhimillisyytensä takia – miksi me sitten ylistämme Kris-
tusta Herranamme ja Jumalanamme? Se johtuu siitä, että hän oli mei-
dän kannaltamme Jumalan sanansaattaja, joka on tuonut meille meidän  
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autuutemme. Hänen meille tuomansa autuus oli meidän omaamme. 
Juuri sinne, missä Isä kantaa Poikaansa sisäisimmässä ytimessä, virtaa 
tämä inhimillinen luonto. Tämä luonto on yksi ja yksinkertainen. Tääl-
läkin voi nousta esiin jotakin ja olla siitä riippuvaista, mutta sellainen ei 
ole tätä ainoaa. 

Sanon jotakin muutakin – ja jopa ankarampaa. Jokaisen, joka kyke-
nee olemaan tämän luonnon alastomuudessa – vapaana kaikista välit-
tävistä tekijöistä, on täytynyt jättää taakseen kaiken persoonakohtaisen 
erottelun siten, että hän on aivan yhtä suopeamielinen hänelle täysin 
tuntematonta, merentakaista ihmistä kuin lähellä olevaa uskollista ystä-
väänsäkin kohtaan. Niin kauan kuin suosit omaa persoonaasi enemmän 
kuin täysin tuntematonta ihmistä, et varmasti ole oikeassa – etkä ole 
koskaan hetkeksikään katsahtanut tähän yksinkertaiseen ytimeen. Olet 
tosin voinut nähdä totuudesta johdetun kuvan, mutta se ei ollut parasta! 
Ja toiseksi, sinun täytyy puhdistaa sydämesi, sillä vain sellainen sydän 
on puhdas, joka on poistanut itsestään kaiken luomakunnasta peräisin 
olevan. Kolmanneksi, sinun pitää olla vapaa tyhjyydestä*. 

On esitetty kysymys siitä, mikä helvetissä palaa. Mestari sanoo taval-
lisesti sen olevan minän tahto. Mutta minä vakuutan totuuden nimes-
sä, että tyhjyys2 palaa helvetissä. Ottakaamme asiasta vertaus. Käteeni 
pannaan palava hiili. Jos sanoisin sen polttavan kättäni, en tekisi asialle 
täyttä oikeutta. Mikäli minun pitäisi todella ilmaista itse polttava asia, 
olisi se kieltäminen, sillä hiilessä on jotakin, jota kädessäni ei ole. Juuri 
tuo, mitä kädessäni ei ole, siis polttaa minua. Mutta jos kädessäni olisi 
kaikki hiilen sisältämä ja sen mahdolliset vaikutukset, olisi siinä silloin 
tulen luonto. Jos otettaisiin kaikki olemassa ollut tuli ja suunnattaisiin se 
käteeni, niin silloin se ei voisi satuttaa minua. Sanoisin, että juuri tähän 
tapaan Jumalalla ja kaikilla Hänen kasvojensa edessä olevilla on oman 
todellisen autuutensa johdosta jotakin, jota Jumalasta erillään olevilla ei 
ole – ja tämä puuttuminen kiduttaa sieluja helvetissä enemmän kuin mi-
nän tahto tai minkäänlaatuinen tuli. Samassa määrin, missä tällainen ei 

* Nicht
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liittyy sinuun, olet myös epätäydellinen. Jos siten tahdot olla täydellinen, 
sinun täytyy päästä eroon tuollaisesta tyhjyydestä. 

Juuri tätä koskee teille antamani tekstikohta: ”Jumala lähetti ainosyn-
tyisen Poikansa maailmaan.” Teidän ei tulisi käsittää tätä ulkoisen maa-
ilman kannalta – sitä missä hän söi ja joi kanssamme –, vaan teidän 
tulisi ymmärtää se sisäistä maailmaa koskevaksi. Aivan kuten Isä yksin-
kertaisessa luonnossaan kantaa Poikaansa luonnollisesti, samoin Hän 
kantaa tätä hengen sisimmissä sopukoissa, ja juuri tämä on sisäinen 
maailma. Tässä Jumalan perusta on myös minun, ja minun perusta-
ni Jumalan. Täällä minä elän itsestäni, kuten Jumalakin elää Itsestään. 
Sillä sellaiselle ihmiselle, joka on hetkenkään verran katsahtanut tähän 
perustaan, merkitsee tuhat kultarahaa aivan samaa kuin yksi vaivainen 
messinkikolikko. Tästä sisäisimmästä perustasta käsin tulisi sinun suo-
rittaa kaikki tekosi ilman miksi-kysymystä. Aina niin kauan kuin suo-
ritat taivaan, Jumalan tai ikuisen autuuden takia toimia ulkopuolelta, 
suoritat ne väärin. Sellainen menettelisi, mutta paremminkin voi toimia. 
Mikäli ihminen todellakin ajattelee saavansa Jumalalta enemmän mie-
tiskelyn3, antaumuksen, ekstaattisten tai erityisten armon kokemusten 
kautta – kuin istumalla tulisijan ääressä tai kalliolla – ei tuollainen ole 
mitään muuta kuin Jumalan kiinni ottamista, Hänen päänsä käärimistä 
viittaan – ja työntämistä sitten penkin alle. Jokainen, joka etsii Jumalaa 
jollakin erityisellä tavalla, löytää kyllä tuon keinon, mutta kadottaa Ju-
malan, joka on siinä kätkettynä. Mutta jokainen, joka etsii Jumalaa vailla 
mitään erityistä tapaa, löytää Hänet sellaisena kuin Hän itsessään on. 
Sellainen ihminen elää Pojan kanssa ja on elämä itse. Mikäli ihminen 
kyselisi elämältä tuhannen vuoden ajan:  ’miksi elät?’ – ja jos se kykenisi 
vastaamaan, se sanoisi ainoastaan: ’elän koska elän’. Se johtuu siitä, että 
elämä elää omalta perustaltaan ja pursuaa itsestään. Sen vuoksi se elää 
kyselemättä ’miksi’, sillä se elää itsestään. Ja jos teidän pitäisi kysyä todel-
liselta, omalta perustaltaan toimivalta ihmiseltä: ’miksi toimit?’, vastaisi 
hän oikein sanoessaan yksinkertaisesti: ’minä toimin, koska toimin’. 

Siinä missä olento loppuu, Jumala alkaa. Joten Jumala tahtoo sinulta 
ainoastaan sitä, että astut ulos olemuksellisesta itsestäsi ja annat Jumalan 
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olla Jumalana sisäisyydessäsi. Vähäisinkin sinussa muodostuva olemuk-
sellinen kuva on aivan yhtä suuri kuin Jumala. Miten näin voi olla? Kos-
ka se erottaa sinut täysin Jumalasta. Heti kun kuva saapuu sisään, täytyy 
Jumalan jumalallisine lähteineen poistua. Mutta kun kuva poistuu, Ju-
mala tulee sisään. Jumala haluaa teidän poistumistanne olemuksellises-
ta itsestänne ikään kuin Hänen koko autuutensa olisi siitä riippuvaista. 
Ihminen hyvä, mitä pahaa sinulle voisi koitua siitä, että tekisit Jumalalle 
palveluksen sallimalla Hänet Jumalaksi itseesi? Poistu vain itsestäsi Ju-
malan tähden, ja Jumala poistuu heti itsestään sinun takiasi! Kun nämä 
kaksi ovat poistuneet, on jäljellä ainoastaan yksi ja yksinkertainen. Täs-
sä yhdessä Isä kantaa Poikaansa sisimmässä lähteessä. Siitä lähtee Pyhä 
Henki, ja silloin Jumalassa saa alkunsa sielulle kuuluva tahto. Tuo tahto 
on vapaa  niin kauan kuin se pysyy kaikkien olentojen ja luodun kos-
kemattomissa. Kristus sanoo: ”Kukaan muu ei tule taivaaseen kuin hän, 
joka tuli taivaasta.” (Joh 3:13) Kaikki asiat ovat luotu tyhjyydestä, niiden 
todellinen lähde on siten tyhjyys, ja niin kauan kuin tämä jalo tahto tai-
puu olentojen suuntaan – se häviää niiden kanssa tyhjyyteen. 

Tästä nousee kysymys siitä, voiko tämä jalo tahto häviää niin täy-
dellisesti, ettei se milloinkaan voi enää palata takaisin. Mestari sanoo 
yleensä, ettei se voi palata, mikäli se hajaantuu ajalliseen. Mutta minä 
sanon, että heti kun tämä tahto kääntyy takaisin itsestään ja kaikesta 
luodusta hetkeksikin alkuperäistä lähdettään kohti, samassa sillä on sen 
todellinen oikeutettu vapautensa – ja se on siten vapaa – ja silloin kaikki 
menetetty aika on voitettu takaisin.4 

Ihmiset sanovat minulle usein: ”Rukoile puolestani.” Ja minä ajatte-
len: ”Miksi menette pois? Miksi ette pysy omassa sisäisyydessänne ja 
vedä esille omaa aarrettanne? Sillä teillä on tuossa sisäisessä ytimessänne 
koko totuus.” Jotta me todella voisimme pysyä sisäisyydessä, omistaen 
välittömästi kaiken totuuden – erottelematta, todellisessa autuudentilas-
sa – siinä Jumala meitä auttakoon. Amen. 

***
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1. Quint pitää tätä lievennettynä esityksenä saarnasta 13 a, jota jotkut asiantun-
tijat olivat vastustaneet. Se voisi kuitenkin olla muistiinpanoista laadittu itsenäi-
nenkin uudelleen rakennelma samasta saarnasta. 

2. Ks. saarna n:o 6, viite 5, ja saarna n:o 13a, viite 2. Eckhart leikittelee yläsaksan 
niht-sanan kahdella merkityksellä, toisen tarkoittaessa samaa kuin ei (nyk. nicht), 
toisen tarkoittaessa ’ei mitään’ (nyk. nichts). 

3. ’Innerkeit’, sisäisyys. 
4. Ks. saarna 15. 
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SAARNA 14 (a)
(QT 16 a)1 

Eräs mestari sanoo: ”Mikäli kaikki välittävä aines minun ja tämän seinän 
väliltä poistettaisiin, minä olisin seinällä mutta en seinässä.” Henkisten 
asioiden laita ei ole tuolla tavoin, sillä yksi asia sisältyy aina toiseen: se, 
syleilee, on sitä, mitä syleillään, koska se ei syleile muuta kuin itseään. 
Tuo on hieman vaikeaa. Sellaiselle, joka ymmärtää tuon, on jo saarnattu 
tarpeeksi. Mutta nyt vähän sielun kuvasta.2

Monet mestarit väittävät, että tämä kuva on syntynyt tahdosta ja jär-
jestä, mutta näin ei ole asianlaita. Sanoisin pikemminkin, että tämä kuva 
on sen oma ilmaus vailla tahdon ja ymmärryksen vaikutusta. Kerron 
teille vertauksen. Pitäkää edessäni peiliä, niin tuossa peilissä on kuvani 
ilman tahtoni tai älyllisen itsetuntemukseni myötävaikutusta. Tuo kuva 
ei ole peilin luoma, vaan kuva on ennen kaikkea siinä, josta se saa ole-
muksensa ja luontonsa. Kun peili viedään pois läheltäni, kuvaani ei enää 
ole siinä, sillä minä itse olen tuo kuva. 

Toinen vertaus. Puusta kasvavalla oksalla on sekä puun nimi että myös 
sen ydinolemus. Siinä siis ilmentyy ulkoisesti sisäinen, ja tuo sisäinen 
on samaa kuin ulkoisesti ilmentyvä. Oksa on siten itsensä ilmentymä.  

Juuri tällä tavoin sanoisin sielun kuvastakin: ilmentyvä on samaa 
kuin sisäinen, ja sisäinen tulee ulkoiseksi. Tämä kuva on Isän Poika, ja 
minä itse olen tämä kuva, ja tämä kuva on viisaus. Sen vuoksi Jumala 
olkoon ylistetty nyt ja aina. Jos joku ei tätä ymmärrä, älköön kantako 
siitä huolta. 

***

1. Tämän Brittiläisen Kirjaston (aikaisemmin osa Brittiläistä Museota) katkel-
man MS. Egerton 2188, f. 104v julkaisi Priebsch teoksessaan Saksalaisia Käsikirjoi-
tuksia Englannissa II, Erlangen 1901, s. 82. Brethauer osoitti sen olevan läheisessä 
yhteydessä Täydentävien Syytösten artiklan n:o 8 kanssa. 

2. Lisähuomioita saarnassa 14b. 
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SAARNA 14 (b)
(Pf 14, Q 16b) 

QUASI VAS AUREUM SOLIDUM ORNATUM  
OMNI LAPIDE PRETIOSO 

(Saarn. 50:10) 

Olen lainannut latinalaista päivän evankeliumitekstiä.1 Sitä voidaan 
käyttää Augustinuksen tai jokaisen muunkin hyveellisen ja pyhän sie-
lun yhteydessä. Sellaisia verrataan ”kulta-astiaan, joka on vahva ja luja ja 
jota kaunistaa kaikkien jalokivien ylevä luonto” (Siirak 50:9). Juuri pyhi-
mysten jalon luonnon takia me emme kykene tekemään heille oikeutta 
vertaamalla johonkin yksittäiseen henkilöön, mistä syystä heitä rinnas-
tetaankin puihin, aurinkoon ja kuuhun.2 Siten tässäkin Augustinusta 
verrataan vahvaan ja lujaan kulta-astiaan, jota kallisarvoisten kivien jalo 
luonto kaunistaa. Samaa voidaan todellakin sanoa jokaisesta hyveelli-
sestä ja pyhästä sielusta, joka on hylännyt kaikki asiat omistaakseen ne 
siellä, missä ne ovat ikuisia. Jokainen, joka jättää taakseen satunnaiset 
asiat, omistaa ne siellä, missä ne ovat puhtaita ja ikuisia. 

Jokaisella astialla on kaksi ominaisuutta: ottaa vastaan ja säilyttää it-
sessään. Henkiset astiat eroavat fyysisistä. Viini on tynnyrissä, mutta 
tynnyri ei ole viinissä. Ja viini ei ole samalla tavoin tynnyrissä kuin se 
on imeytyneenä reunalaudoissa, sillä jos se olisi tynnyrissä samoin kuin 
reunalaudoissa, emme voisi juoda sitä. Henkisen astian laita on toisin. 
Kaikki, mitä se ottaa vastaan, on tuossa astiassa, ja myös astia siinä kai-
kessa, ja se on itse tuo astia. Kaikki henkisen astian vastaanottama on 
sen omaa luontoa. Jumalan luontoon kuuluu itsensä antaminen jokai-
seen hyveelliseen sieluun, ja sielun luonto on Jumalan vastaanottamises-
sa, ja näin voidaan sanoa sielun ylevimmän saavutuksen suhteen. Juuri 
siinä sielu kantaa Jumalan kuvaa ja on Jumalan kaltainen. Ei voi olla ole-
massa yhtään kuvaa ilman samankaltaisuutta, mutta samankaltaisuutta 
voi esiintyä ilman kuvia. Kaksi munaa ovat yhtä valkoisia, mutta toinen 
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ei ole silti toisen kuva, sillä jonkin kuvan täytyy lähteä tuon jonkin luon-
nosta ja myös syntyä siitä ja olla sen kaltainen.3 

Jokaisella kuvalla on kaksi ominaisuutta. Ensimmäinen on siinä, että 
se saa olemuksensa suoraan siltä, jonka kuva se on – ehdottomasti, sil-
lä se on luonnon tuote, joka nousee esiin luonnosta samoin kuin oksa 
puusta. Kun kasvot viedään peilin eteen, täytyy niiden kuvan muodos-
tua siihen täysin tahdosta riippumatta. Mutta kasvojen luonto sisänsä ei 
ilmene tuossa peilikuvassa, pikemminkin vain suu, silmät ja kasvonpiir-
teet ilmentyvät peilipinnalla. Jumala on pidättänyt tämän itsellään siten, 
että kaikessa siinä, mikä heijastaa Häntä, heijastuu ehdottomasti heti 
myös koko Hänen luontonsa ja kaikki, mitä Hän on ja voi saada aikaan. 
Sillä kuva edeltää tahtoa, ja tahto seuraa kuvaa siten, että kuva ensin läh-
tee luonnosta vetäen itseensä kaiken sen, minkä luonto ja perimmäinen 
olemus voivat saada aikaan. Koko luonto virtaa kuvaan pysyen kuiten-
kin samalla koskemattomana itsessään. 

Sillä mestari sijoittaa tämän kuvan pikemminkin keskimmäiseen 
persoonaan kuin Pyhään Henkeen, koska Poika on jumalallisen luon-
non ensimmäinen ulosvirtaus, ja siitä syystä Poikaa kutsutaankin aivan 
oikein Isän kuvaksi, mutta Pyhä Henki ei ole tätä – se on pelkästään 
Isän ja Pojan kukinto, mutta on kuitenkin samaa luontoa niiden kanssa. 
Mutta tahto ei ole kuvan ja luonnon välittävä tekijä, ei myöskään ym-
märrys ja tieto eikä viisaus voi olla siinä välittäjänä, sillä jumalallinen 
kuva virtaa esiin luonnon hedelmänä ilman välittäviä tekijöitä. Mutta 
jos on olemassa jokin viisauden välittäjä, on se tuo kuva itse. Siitä syystä 
kutsutaan Poikaa jumalallisessa lähteessään Isän Viisaudeksi. 

Teidän tulisi tietää, että tämä yksinkertainen jumalallinen kuva, joka 
on painettuna sielun sisimpään luontoon, otetaan vastaan ilman välittä-
viä tekijöitä. Tämä jumalallisen luonnon sisäisin ja jaloin osa kuvastuu 
mitä todellisimpana sielun kuvassa, ja siinä eivät tahto tai viisaus ole vä-
littävinä tekijöinä – ja jos välittävää viisautta ilmenisi, se olisi kuitenkin 
vain tuota kuvaa sinänsä. Jumala on siinä kuvassa välineettömästi, ja tuo 
kuva on samalla tavoin Jumalassa. Mutta Jumala on paljon ylevämmällä 
tavalla tuossa kuvassa kuin kuva Jumalassa. Kuva ei ota vastaan Jumalaa 
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luojana vaan järjellisenä ydinolemuksena, ja jumalallisen luonnon jaloin 
osa on todella mukana tässä kuvassa. Juuri tämä on se Jumalan luonnol-
linen kuva, jonka Jumala on painanut jokaisen sielun luontoon. Tämän 
enempää en voi lukea tuon kuvan ansioksi – vielä enemmän tekisi siitä 
itse Jumalan, mitä se ei ole, koska silloin Jumala ei olisi Jumala. 

Toinen kuvan ominaisuus huomataan sen kaltaisuuden suhteen. Siinä 
huomataan erityisesti kaksi asiaa: kuva ei ole lähtöisin itsestään, eikä ole 
itseään varten. Aivan samoin kuin silmän vastaanottama kuva ei kuulu 
silmään eikä ole siinä vaan on pelkästään riippuvainen siitä ja kiinnitetty 
siihen, jonka kuva se on. 

Kuvan todellinen olemus voidaan nähdä neljän asian perusteella tai 
ehkä useammankin. Kuva ei synny itsestään tai itseään varten vaan kuu-
luu pelkästään siihen asiaan, jonka kuva se on, ja kaikki sen olemus kuu-
luu tuohon asiaan saaden siltä olemuksensa ja ollen sen kanssa samaa 
olemusta. Tuo kuva ei kuulu sellaiselle, mikä on vierasta sen edustamalle 
asialle, eikä kuva ole sellaisesta asiasta lähtöisin. Kuva saa olemuksensa 
pelkästään siitä, minkä kuva se ilman välittäviä tekijöitä on, ja sen kanssa 
sillä on sama ydinolemus, ja myös se itse on tuota samaa ydinolemusta. 

Te kysytte usein sitä, kuinka teidän tulisi elää. Aivan kuten olen ker-
tonut sinulle kuvasta – juuri sillä tavoin sinun tulisi elää! Sinun tulisi 
kuulua Hänelle ja olla Häntä varten, sinun ei pitäisi kuulua itsellesi ja 
olla itseäsi varten – tai yleensäkään kuulua kenellekään. Kun eilen saa-
vuin tähän luostariin, näin eräällä haudalla salviaa ja yrttejä ja ajattelin, 
että siinä lepäsi jonkun rakas ystävä ja että tämä joku juuri tästä syystä 
rakasti tätä maapalasta enemmän kuin muuta. Jokainen, jolla on hy-
vin rakas ystävä, rakastaa kaikkea tälle kuuluvaa eikä voi tehdä mitään 
tämän ystävän edun vastaista. Ottakaamme esimerkiksi koira, järjel-
tään vähäinen eläin. Se on niin uskollinen isännälleen, että se vihaisi 
jokaista, joka vastustaa sen isäntää, ja pitää kaikista, jotka ovat sen isän-
nän ystäviä – täysin välittämättä kyseisten henkilöiden rikkaudesta tai 
köyhyydestä. Mikäli sokea kerjäläinen olisi isännän sydänystävä, pitäisi 
koira hänestä enemmän kuin sellaisesta kuninkaasta tai keisarista, joka 
olisi hänen isäntänsä vihamies. Itse asiassa voitaisiin sanoa, että mikäli  



108

puolet koirasta olisi mahdollista olla isännälleen uskoton, vihaisi se sil-
loin toisen puolen osalta itseään. 

Jotkut saattavat valittaa, etteivät he saavuta mitään sisäisyyttä, antau-
musta tai haltioitumista eivätkä saa mitään erityistä lohdutusta Jumalal-
ta. Sellaiset ihmiset eivät kuitenkaan ole oikealla tiellä.  Niin kauan kuin 
mielessänne heijastuu mikä tahansa sellainen, joka ei ole ikuista Sanaa 
tai joka johdattaa poispäin ikuisesta Sanasta – on se sitten kuinka hyvää 
tahansa –, se ei kuitenkaan ole oikein. Sillä ainoastaan sellainen ihmi-
nen on oikeamielinen, joka on tyhjentynyt kaikista luoduista asioista ja 
katselee suoraan, sivulle vilkuilematta, ikuista Sanaa ja joka siinä muo-
dostuu ja heijastuu oikeamielisyydessä. Sellainen ihminen ammentaa 
samasta lähteestä kuin Poika – ja on itsekin tuo Poika. Eräs kirjoitus 
sanoo: ”Kukaan muu ei tunne Isää niin kuin Poika.” (Matt. 11:27) Täs-
tä syystä teidän täytyy todella itse olla Poikia eikä vain Pojan kaltaisia, 
mikäli tahdotte oppia tuntemaan Jumalan. Mutta jotkut ihmiset halu-
avat nähdä omin silmin Jumalan samalla tavoin kuin lehmän ja rakas-
taa Jumalaa kuten lehmää. Sinä rakastat lehmää sen antaman maidon 
ja juuston takia – ja siten oman etusi takia. Juuri niin tekevät kaikki, 
jotka rakastavat Jumalaa ulkoisen vaurauden tai sisäisen lohdutuksen 
johdosta – eivät he todella rakasta Jumalaa vaan omaa etuaan. Kaikki 
sellainen, minkä asetat pyrkimyksissäsi etusijalle – on se sitten kuinka 
hyvää tahansa – toimii esteenä korkeimman totuuden saavuttamiselle, 
ellei se ole Jumala itse. 

Kuten olen aikaisemmin sanonut, verrataan Augustinusta kultaiseen 
astiaan, joka on alta suljettu ja päältä avoin – katsokaahan, juuri sel-
lainen sinunkin tulisi olla! Jos sinä tahdot seisoa Augustinuksen kans-
sa kaikkien pyhien pyhyydessä, pitää sydämesi olla suljettuna kaikille 
luoduille asioille ja vastaanottaa Jumala sellaisena kuin Hän itsessään 
on. Siten miehiä verrataan korkeampiin voimiin, koska he kulkevat aina 
paljain päin, ja naisia alempiin voimiin, koska he verhoavat päänsä. 
Korkeammat voimat ylittävät ajan ja tilan saaden alkunsa välittömästi 
sielun ydinolemuksesta, joten niitä verrataan miehiin, jotka ovat aina 
paljain päin. Tästä syystä heidän toimintansa on ikuista. Eräs mestari4 
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sanoo, että sielun kaikkien alempien voimien täytyy menettää neitseel-
listä puhtauttaan aina siinä suhteessa, missä ne ovat tekemisissä ajan ja 
tilan kanssa, eikä niitä voida hienontaa ja seuloa niin hienoiksi, että ne 
saattaisivat yltää korkeimpiin voimiin saakka. Kuitenkin niiden osaksi 
voi tulla samankaltaisen kuvan leima. 

Sinun tulisi olla luja ja järkähtämätön, mikä tarkoittaa sitä, että sinun 
pitää olla sama niin ilossa kuin surussakin, onnessa ja onnettomuudes-
sa, omaten arvokkaiden kivien jalon luonteen;5 se merkitsee sitä, että 
kaikkien hyveiden tulisi sisältyä sinuun ja virrata sinusta sellaisina kuin 
ne todelliselta olemukseltaan ovat. Sinun tulee ylittää ja voittaa kaik-
ki hyveet siten, että ammennat hyveellisyyden ainoastaan sen lähteestä 
siltä perustalta, missä se on yhtä jumalallisen luonnon kanssa. Ja kos-
ka sinä olet enemmän yhtä jumalalliseen luontoon kuin enkelit, niiden 
täytyy saada se sinun kauttasi. Jotta me olisimme yhtä, auttakoon siinä 
meitä Jumala. Amen. 

***

1. Pyhän Augustinuksen päivä (28. elokuuta) 
2. Dominikaanisessa rukouskirjassa 
3. Jos B johdetaan A:sta on se A:n kuva. Mutta jos myös C johdetaan A:sta voi 

sekin muistuttaa B:tä, mutta on kuitenkin A:n kuva – eikä B:n. 
4. Avicenna (Ibn Sina, 980-1037), On the Soul 4.2. 

5. Arvokkailla kivillä uskottiin olevan maagisia voimia.
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SAARNA 15 
(Pf 15, QT 44) 

MORTUUS ERAT ET REVIXIT, PERIERAT ET INVENTUS EST  
(Luuk. 15:32) 

”Hän oli kuollut ja palasi takaisin elämään. Hän oli kadoksissa ja löytyi 
jälleen.” Olen sanonut yhdessä saarnassani, että tahtoisin opettaa erästä 
vielä kuolemansynnin alaisena hyviä tekoja tehnyttä miestä siinä, kuin-
ka nämä teot heräävät eloon siinä ajassa, missä ne ovat tehdyt. Tämän 
tosiasian aion nyt osoittaa, koska minua on pyydetty selventämään sen 
merkitystä. Teen sen, vaikka se onkin kaikkien tällä hetkellä elävien mes-
tarien opetusten vastaista. 

Kaikki mestarit sanovat yhteen ääneen, että mikäli ihminen on ar-
mon tilassa, ansaitsevat kaikki hänen toimensa ikuisen palkkion, ja se 
onkin totta, koska armon tilassa toimijana on Jumala. Tässä olen heidän 
kanssaan samaa mieltä. Mutta mestarit ovat yhtä mieltä siitä että – mi-
käli ihminen lankeaa kuolemansyntiin – kaikki hänen sen alaisena suo-
rittamat toimet ovat sinänsä kuolleita, aivan kuten hän itsekin on silloin. 
Ne eivät siten ansaitse ikuista palkkiota, koska hän ei elä armon tilas-
sa. Ja tässä mielessä tuo kaikki on totta, ja olen heidän kanssaan samaa 
mieltä. Nyt mestarit sanovat: ”Jos Jumala armossaan parantaa syntejään 
katuvan ihmisen, heräävät kaikki hänen ennen kuolemansyntiin lanke-
amista armon tilassa suorittamat tekonsa eloon uudessa armon tilassa, 
eläen sitten kuten aikaisemminkin.” Tässäkin olen heidän kanssaan yhtä 
mieltä. Mutta he sanovat lisäksi, että nuo kuolemansynnin alaisena suo-
ritetut toimet – ja myös kulunut aika – ovat ikuisesti kadonneet. Sen 
minä, mestari Eckhart, kokonaan kiellän, ja sanon seuraavaa: ei yksi-
kään niistä hyvistä töistä tai niihin käytetystä ajasta, joita joku ihminen 
on suorittanut kuolemansynnin alaisuudessa, joudu hukkaan, mikäli 
hän palaa armon tilaan. 



111

Tämä on kaikkien nykyisten mestarien opin vastaista! Katsokaahan 
nyt tarkkaan, mitä sanani tarkoittavat, että ymmärtäisitte niiden merki-
tyksen. Kaikki ihmisen suorittamat ja tulevatkin hyvät teot sekä niihin 
kuluva aika ovat täysin kadonneet. Sanon lisäksi, ettei mikään teko ole 
koskaan ollut tai tule olemaankaan hyvä, pyhä tai autuas. Eikä mikään 
aika ole milloinkaan ollut tai tule olemaankaan pyhää, autuasta tai hyvää 
– on se sitten millaista tahansa. Miten se sitten voisikaan säilyä, kun se ei 
ole hyvää, autuasta tai pyhää? Ja koska hyvät työt ja niihin käytetty aika 
ovat kadonneet täydellisesti, niin miten voisivatkaan nuo kuolemansyn-
nin alaisuudessa suoritetut teot ja kulunut aikakaan säilyä? Mutta minä 
toistan: ne ovat täysin kadonneet; teot ja aika, teot tekoina, aika aikana 
– ne molemmat ovat kadonneet ikuisesti. 

Tästä herää kysymys: miksi jotakin työtä ja siihen käytettyä aikaa kut-
sutaan pyhäksi, autuaaksi ja hyväksi? Teko ja siihen käytetty aika eivät 
ole pyhää, autuasta tai hyvää. Hyvyys, pyhyys ja autuus ovat nimiä, jotka 
liitetään tekoihin ja aikaan mutta jotka eivät kuulu kumpaankaan. Miksi 
näin on? Teko tekona ei ole itsenäinen, se ei ilmene itsestään tai itsensä 
takia eikä tiedä mitään omasta luonteestaan. Tästä syystä se ei ole au-
tuas tai kirottu, pikemminkin teon perustana oleva henki irrottautuu 
’kuvasta’, eikä se enää milloinkaan palaa takaisin henkeen.1 Sillä teko 
tekona häipyi välittömästi, kuten myös siihen kulunut aika, eikä niitä 
ole enää missään, koska hengellä ei enää ole mitään tekemistä tuon teon 
kanssa. Mikäli hengen pitää vielä toimia, sen tulee olla mukana muissa 
toimissa ja myös muuna aikana. Teot ja aika ovat siten häviäviä – yhtä 
hyvin pahat kuin hyvätkin –, sillä niillä ei ole lepopaikkaa hengessä eikä 
itsenäistä asemaa tai olemusta, eikä Jumalakaan tarvitse niitä missään. 
Joten sellaisenaan ne katoavat ja häviävät. 

Silloin kun ihminen tekee hyvän teon, hän vapauttaa itseään tällä 
teolla, ja tämän vapautumisen johdosta hän on aikaisempaa enemmän 
alkuperänsä kaltainen ja sitä lähempänä – ja siinä suhteessa autuaampi 
ja parempi kuin ennen kyseistä vapautumista. Juuri tästä syystä tekoja ja 
niihin käytettyä aikaa kutsutaan pyhiksi ja autuaiksi. Mutta todellisuu-
dessa se ei kuitenkaan ole totta, sillä teolla tai siihen kuluvalla ajalla ei 
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ole minkäänlaista olemusta, koska sellaisenaan ne ovat häviäviä. Ne ei-
vät siten ole hyviä, pyhiä tai autuaita, vaan pikemminkin se ihminen on 
autuas, johon teon hedelmä jää pysyväksi – ei aikana tai työnä sinänsä 
vaan hyvänä alttiutena, joka on ikuista hengen yhteydessä, ja itse henke-
nä – kuten henki itsessään on ajatonta. Juuri tässä mielessä mikään hyvä 
teko tai siihen kuluva aika ei ole koskaan mennyt hukkaan; ei siksi, että 
ne pysyisivät tekoina ja aikana, vaan pikemminkin, että ne vapautetaan 
työstä ja ajasta henkisen alttiudella, jossa ne ovat yhtä ikuisia kuin henki 
itsessään. 

Tarkastellaan nyt niitä toimia, jotka suoritetaan kuolemansynnin alai-
sena. Kuten olette kuulleet – ne jotka ovat minua ymmärtäneet –, ovat 
kuolemansynnin alaisina tehdyt hyvät teot ja kulunut aika sellaisenaan 
– tekoina ja aikana – kadonneet. Olen myös sanonut, että teot ja aika 
eivät itsessään ole mitään. Mutta jos ne eivät itsessään ole mitään, silloin 
niiden kadottaja ei menetä mitään. Tämä on totta. Mutta olen lisäksi 
sanonut: teoilla ja ajalla ei itsessään ole olemusta tai asemaa, henki jättää 
teon tekona aikaan. Jos hengen on jatkettava toimintaa, sen täytyy ta-
pahtua toisen teon kautta eri aikana. Tästä syystä teko tai aika ei koskaan 
voi tunkeutua henkeen, tekona ja aikana. Eikä sellainen voi mitenkään 
saavuttaa Jumalaa, sillä mikään ajallinen ei ole koskaan tunkeutunut ju-
maluuteen. Tästä syystä sellaisen täytyy tuhoutua ja kadota. 

Tästä huolimatta olen sanonut, etteivät mitkään kuolemansynnin 
alaisen ihmisen hyvät teot tai niiden vaatima aika häviä. Tämä on totta 
siinä mielessä, jonka tulen selittämään. Kuten aiemmin sanoin, se on 
kaikkien nykyisten mestarien sanoman vastaista. 

Lyhyesti sanoen asian todellinen asianlaita on tässä: Jos ihminen suo-
rittaa hyviä tekoja kuolemansynnin alaisena, hän ei suorita niitä tuos-
ta syntisestä tilasta käsin, koska nämä toimet ovat hyviä ja kuoleman-
syntiin liittyvät ovat pahoja. Hän suorittaa ne pikemminkin henkensä 
perustalta, joka itsessään on luonnoltaan hyvä, vaikka hän ei olekaan 
armon tilassa ja vaikka teot sinänsä eivät suoritusaikanaan ansaitse tai-
vasta. Ne eivät kuitenkaan vahingoita henkeä, koska toiminnan teoista ja 
ajasta riippumaton hedelmä jää pysyväksi henkeen ja on siten henkenä 
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hengessä – eikä häviä sen enempää kuin hengen sisin olemuskaan. Mut-
ta henki vapauttaa olemustaan kehittämällä näitä hyviä kuvia aivan yhtä 
todellisesti kuin jos se olisi armon tilassa (vaikkakaan se ei saavuta näil-
lä toimillaan taivasta – kuten tapahtuisi oltaessa armon tilassa), koska 
se tällä tavoin luo saman valmiuden yhdistymistä ja yhdenmukaisuutta 
varten – tekojen ja ajan ollessa hyödyksi vain siinä, että ne mahdollis-
tavat ihmisen vapauttamaan itsensä niistä. Ja mitä enemmän ihminen 
tyhjentyy niistä ja vapauttaa itseään, sitä enemmän hän lähenee Juma-
laa, joka on itsessään vapaa. Mitä enemmän ihminen vapauttaa itseään, 
sitä vähemmän hän menettää toimistaan ja ajastaan. Ja kun armon tila 
palaa, silloin kaikki häneen luonnostaan kuuluva on armosta kokonaan 
hänessä. 

Siinä määrin kuin hän on kuolemansynnin alaisena vapauttanut it-
seään hyvien tekojen kautta, juuri niin pitkälle hän astuu kohti yhdisty-
mistä Jumalaan – mihin hän ei olisi kyennyt pääsemään vapauttamatta 
itseään näillä toimilla kuolemansynnin alaisuudessa ollessaan. Jos hänen 
pitäisi selvittää tuo kaikki juuri nyt, hänen pitäisi varata siihen myös 
aikaa. Mutta koska hän on aikaisemmin kuolemansynnin alaisena olles-
saan vapauttanut itsensä, on hän voittanut itselleen sen ajan, jossa hän 
nyt on vapaana. Vastaavasti ei se aika, jossa hän nyt on vapaa, ole me-
netetty, koska hän on voittanut sen ja voi suorittaa siinä muita sellaisia 
toimia, jotka yhdistävät hänet yhä lähemmin Jumalaan. Hänen henken-
sä yhteydessä suorittamiensa tekojen hedelmät pysyvät hengessä – ja 
ovat henkenä hengessä. Vaikka teot ja aika ovat häipyneet, elävät niiden 
perustana oleva henki ja tekojen hedelmät yhä vapaina toimista ja ajasta, 
täynnä armoa – kuten henki on armoa täynnä. 

Me olemme näin todistaneet väitteeni totuudellisuuden – sillä totta se 
todella onkin. Minä vastustan kaikkia sitä vastustavia, enkä välitä heistä, 
koska minun sanomani on totta, ja totuus itse julistaa sen.2 Mikäli he 
ymmärtäisivät, mitä henki todella on ja mitä toiminta ja aika ovat ja mil-
lä tavoin toiminta vastaa henkeä, niin he eivät todellakaan sanoisi, että 
jokin hyvä teko tai alttius voisivat hävitä tai mennä hukkaan. Vaikka teot 
menevät ja häviävät ajan myötä, eivät ne koskaan häviä siinä mielessä, 
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jossa ne vastaavat hengen ydinolemusta. Vastaavuus muodostuu juu-
ri siitä, että henki vapautuu3 sen alttiuden myötä, joka ilmenee teoissa. 
Siinä on toiminnan todellinen voima, ja juuri sen takia toiminta on ole-
massa. Tämä jää henkeen eikä ole milloinkaan ilmentynyt eikä voi enää 
hävitä – kuten ei henkikään, koska nyt se on tuota henkeä. Jos ihminen 
kykenisi tämän ymmärtämään, miten hän silloin voisi sanoa minkään 
hyvän teon koskaan häviävän, sikäli kuin hengellä on ydinolemuksensa 
ja se elää uudessa armon tilassa? 

Jotta me tulisimme yhdeksi hengeksi Jumalan kanssa ja jotta meidät 
löydettäisiin armon tilasta, Jumala meitä siinä auttakoon. Amen. 

***

1. Kyseisen ajatuksen muodostanut mieli pääsee siten vapaaksi tuotteestaan. 
2. Tämä ilmaus tarkoittaa tavallisesti, että asiaan löytyy raamatullinen vahvis-

tus. Mutta tässä ei lainata mitään tekstiä, eikä Quint esitä sellaista. 
3. Quint kirjoittaa ’gelediget’. Pfeiffer ’geedelt’, jalostuu. 
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SAARNA 16
(Q 29, Pf 74) 

CONVESCENS PRAECEPIT EIS,  
IEROSOLYMIS NE DISCEDERENT ETC.

(Ap.t. 1:4) 

Lainaamani latinalaiset sanat ovat tämän juhlapäivän messutekstistä.1 
Luukas kirjoittaa siinä, kuinka Herramme, ollessaan astumaisillaan tai-
vaaseen, aterioi opetuslastensa kanssa ja pyysi heitä pysymään Jerusa-
lemissa odottamassa sitä Isän lupauksen toteutumista, jonka he olivat 
kuulleet Herraltaan ja jonka mukaan he muutaman päivän kuluessa tu-
lisivat kastetuiksi Pyhässä Hengessä. Hän puhuu tässä Isän lupauksesta 
tai vakuutuksesta. Tämä vakuutus annettiin myös meille, että meidät 
kastettaisiin Pyhässä Hengessä ja että mekin saisimme Häneltä lahjan 
päästä ikuiseen olemiseen ajan tuolle puolen. 

Ajallisissa asioissa Pyhää Henkeä ei voida vastaanottaa tai antaa. Sil-
loin kun ihminen kääntyy pois ajallisista asioista itseensä, hän voi havai-
ta taivaallisen valon, joka on tullut taivaasta. Se on taivaan alapuolella, 
mutta saa alkunsa taivaasta.2 Tässä valossa ihminen löytää tyydytyk-
sensä, mutta sekin on kuitenkin ruumiillista: sen sanotaan olevan ai-
neellista. Sellainen raudanpala, joka luonnostaan putoaa, nousee oman 
luontonsa vastaisesti tarttuessaan sellaiseen magneettiin, joka on saanut 
majesteettisen voimansa taivaasta. Rauta kääntyy aina siihen suuntaan, 
mihin tuo magneettikin. Samoin on asianlaita hengen suhteen: kun se 
ei voi tyytyä pelkästään tuohon valoon, se tunkeutuu suoraan vahvuu-
den läpi ja kulkee taivaan halki, kunnes se saavuttaa taivaita liikuttavan 
hengen – ja taivaiden esiin tunkeutumisen johdosta kaikki asiat maa-
ilmassa kasvavat ja viheriöivät. Se ei kuitenkaan riitä hengelle, ennen 
kuin se tunkeutuu siihen alkulähteeseensä, joka on sen alkuperä. Tämän 
hengen on ylitettävä kaikki määrät ja murtauduttava kaiken moninai-
suuden läpi, ja silloin se on Jumalan läpäisemänä. Mutta niin kuin Hän  



116

murtautuu minun lävitseni, niin minäkin murtaudun Hänen lävitseen! 
Jumala johdattaa tämän hengen erämaahan ja itsensä yhteyteen, missä 
se löytää puhtaan ykseyden ja kumpuaa ainoastaan itsestään. Tämä hen-
ki on ykseydessä ja vapaudessa. 

Mestarit julistavat, että tahto on niin vapaa, ettei kukaan muu kuin 
Jumala voi sitä pakottaa. Jumala ei pakota tahtoa, Hän asettaa sen va-
pauteen sellaisella tavalla, että se ei tahdo mitään muuta kuin Jumalaa 
itseään ja todellista vapaata itseään. Eikä henkikään kykene tahtomaan 
Jumalan tahdon vastaisesti – eikä se ole orjuutta vaan omaa todellis-
ta vapautta.3 Jotkut ihmiset sanovat: ’jos minulla on Jumala ja Jumalan 
rakkaus, voin tehdä mitä tahdon’. He eivät ole käsittäneet asiaa oikein. 
Niin kauan kuin kykenet toimimaan Jumalan ja Hänen käskynsä vastai-
sesti, ei sinulla ole Jumalan rakkautta, vaikka voisitkin pettää maailmaa 
luulemaan sellaista.4 Jumalan tahdossa ja rakkaudessa oleva ihminen on 
suostuvainen tekemään kaiken, mikä ilahduttaa Jumalaa ja jättämään 
tekemättä kaiken Jumalan vastaisen. Eikä hän enää voi jättää tekemättä 
ainuttakaan Jumalan tahtomaa asiaa eikä liioin tehdä Hänen kammo-
amaansa tekoa. Jumalan tahdossa elävä ihminen ei voi tehdä mitään 
väärää, aivan samalla tavoin kuin jaloistaan sidottu ei kykene kävele-
mään. Profeetta on sanonut: ”Vaikka Jumala käskisi minun tehdä pa-
haa ja karttaa hyvettä, en minä kuitenkaan kykenisi tekemään väärin.” 
Sillä kukaan ei rakasta hyvettä enemmän kuin sellainen, joka on itse 
hyve. Sellainen ihminen, joka on hylännyt itsensä ja kaikki asiat eikä etsi 
missään omaansa ja suorittaa kaikki toimensa rakkaudessa kyselemättä 
syytä, on kuollut kaikelle maailmalle, ja hän on samalla elävä Jumalassa 
ja Jumala hänessä. 

Tähän jotkut sanoisivat, että ’kerrot meille ihmeellisiä asioita, mutta 
me emme käsitä niitä’. Minäkin olen siitä pahoillani. Tämä tila5 on niin 
jalo ja kuitenkin niin tavallinen, ettei teidän tarvitse maksaa siitä mi-
tään. Jos tarkoituksenne on oikea ja tahtonne vapaa – te saatte sen. Se, 
joka on hylännyt kaikki asiat alimmalla tasolla, missä ne ovat katoavia, 
löytää ne jälleen Jumalassa, missä ne ovat todellisia. Kaikki täällä kuollut 
on siellä elävää, ja kaikki täällä tiheää ainetta oleva on Jumalassa henkeä.  



117

Aivan samoin kuin jos joku kaataisi täysin puhdasta vettä täysin puhtaa-
seen astiaan ja pitäisi astian liikkumattomana, hän näkisi ylhäältä kat-
soessaan astian pohjalla kasvonsa sellaisena kuin ne ovat. Tämä johtuu 
veden puhtaudesta ja liikkumattomuudesta. Samoin on asianlaita kaik-
kien niiden ihmisten suhteen, jotka ovat vapauden ja ykseyden tilassa 
itsensä suhteen. Jos he kykenevät rauhan ja hiljaisuuden tilassa vastaan-
ottamaan Jumalan, tulisi heidän kyetä tekemään niin myös sekasorron 
ja levottomuuden vallitessa – ja silloin kaikki on hyvin. Mutta jos he 
vastaanottavat Jumalaa heikommin rauhattomuuden tilassa kuin hil-
jaisuudessa, kaikki ei ole oikealla tolalla. Augustinus sanoo: ”Kun olet 
päivän väsyttämä ja aika käy pitkäksi, käänny Jumalan puoleen, missä ei 
ole ’pitkäveteistä’ ja kaikki on levossa.” Jokainen oikeutta rakastava elää 
oikeudessa, ja hänestä tulee oikeuden ja voiman ilmentäjä. 

Herramme sanoo: ”En ole kutsunut teitä palvelijoiksi, vaan ystäviksi, 
koska palvelija ei tunne herransa tahtoa.” (Joh. 15:15) Myös minun ystä-
väni saattaa tietää jotakin, mistä olen tietämätön, mikäli hän ei halunnut 
paljastaa sitä minulle. Mutta Herramme sanoi: ”Kaikki, mitä olen kuullut 
Isältäni, minä olen paljastanut teille.” Ihmettelen, kuinka jotkut oppineet 
ja omanarvontuntoiset papit tyytyvät niin kovin vähään ja joutuvat näil-
lä Herramme sanoilla harhaanjohdetuiksi. He tahtovat ottaa asian siten, 
että Hän on matkan varrella paljastanut meille juuri niin paljon kuin 
on tarpeen ikuisen autuutemme takia. Minä en hyväksy tällaista tulkin-
taa, koska se ei ole totta. Miksi Jumala tuli ihmiseksi? Jotta minä voisin 
syntyä samaiseksi Jumalaksi. Jumala kuoli siitä syystä, että minä voisin 
kuolla koko maailmalle ja kaikelle luodulle. Tässä valossa meidän tulisi 
ymmärtää Herramme sanat: ”Kaiken minkä olen kuullut Isältäni, minä 
olen paljastanut teille.” Mitä Poika sitten kuulee Isältään? Isä voi aino-
astaan synnyttää, Poika voi ainoastaan syntyä. Kaiken jumalallisen ole-
muksen syvyyden ja luonnon, joka on Isä ja Isässä, Hän myös synnyttää 
ainosyntyisessä Pojassaan. Juuri sen Poika kuulee Isältään, juuri se pal-
jastetaan meille, että me voimme olla tuo samainen Poika. Poika saa kai-
ken Isältään: ydinolemuksen ja luonnon, niin että mekin voisimme olla 
samaa ainosyntyistä Poikaa. Kenessäkään muussa kuin ainosyntyisessä  
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Pojassa ei ole Pyhää Henkeä. Isä ja Poika elähdyttävät Pyhää Henkeä 
siinä, missä se herää, koska sellainen on todellista ja henkistä. 

On totta, että voit vastaanottaa Pyhän Hengen lahjoja tai sen kaltai-
suuden, mutta se ei pysy sinussa vaan on väliaikaista. Aivan samoin ih-
minen voi punastua häpeästä tai pelosta, mikä on satunnaista ja ohime-
nevää. Mutta luonnostaan punakka pysyy aina sellaisena. Näin on myös 
sellaisen ihmisen laita, joka on ainosyntyinen Poika – Pyhä Henki pysyy 
hänen olemuksessaan. Tästä syystä on Viisauden kirjassa: ”Tänään olen 
synnyttänyt sinut ikuisen valoni heijastumana, kaikkien pyhimysten täy-
teydessä ja kunniassa.” (Ps. 2:7, 109:3) Jumala kantaa häntä nyt, tänään. 
Jumalallisessa lähteessä on lapsivuode, siellä heidät kastetaan Pyhässä 
Hengessä – mikä on Isän antama lupaus. ”Näiden päivien jälkeen, joita 
ei ole paljon eikä vähän”, mikä tarkoittaa jumalallisen lähteen täyteyttä, 
jossa ei ole päivää tai yötä. Siinä on tuhannen kilometrin etäisyydellä 
oleva aivan yhtä lähellä minua kuin paikka, missä juuri nyt olen. Siellä 
on jumalallisen lähteen täyteys ja täydellinen ilo, siellä on ykseys. Niin 
kauan kuin sielu käsittää erillisiä asioita, asiantila ei ole oikea. Niin kau-
an kuin jotakin lähtee ulos tai tulee sisään, ei vielä ole mitään ykseyttä. 
Maria Magdaleena etsi Herraamme haudasta. Etsiessään yhtä kuollutta 
miestä hän löysi kaksi elävää enkeliä, mutta hän ei ollut silti tyytyväinen. 
Silloin enkelit sanoivat: ”Miksi olet murheellinen? Ketä etsit, vaimo?” 
Aivan kuin olisivat sanoneet: ”yhtä kuollutta miestä, ja löydät kaksi elä-
vää”. Ja siihen hän olisi voinut sanoa: ”juuri siitä syystä olen pettynyt, 
että löydän kaksi sieltä, mistä etsin ainoastaan yhtä”. Niin kauan kuin 
jokin luotu yksilöllisyys voi katsahtaa sieluun, se ei ole tyytyväinen. Sa-
non teille, kuten usein ennenkin, ettei sielun luodun luonnon puitteissa 
ole mitään todellista. On olemassa jotakin korkeampaa kuin sielun luotu 
luonto. Mutta jotkut papit eivät voi ymmärtää, kuinka voi olla olemassa 
jotakin niin läheisesti Jumalan kaltaista, ja Hänen kanssaan niin yhtä. 
Sillä ei ole mitään yhteistä minkään kanssa. Kaikki luotu on sinänsä tyh-
jyyttä. Kaikki luotu ja olemuksellinen on sille vierasta. Se on itsessään 
yksinkertainen ykseys eikä ota itseensä mitään ulkopuoleltaan. 

Herramme nousi taivaaseen, kaiken valon, käsityksen ja inhimillisen 
ymmärryksen tuolle puolen. Ihminen, joka sillä tavoin ylittää kaiken  
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valon, elää ikuisuudessa.6 Tästä syystä Paavali sanoo: ”Jumala asuu va-
lossa, johon ei kenelläkään ole pääsyä” (1. Tim. 6:16), ja se on itsessään 
puhdasta ykseyttä. Siitä syystä ihminen täytyy tulla tapetuksi ja olla täy-
sin kuollut, tyhjä itsestään ja täysin muodoista vapaa, ei kenenkään kal-
tainen, ja silloin hän on todella Jumalan kaltainen. Sillä Jumalan luonto 
on olla vertaansa vailla, eikä ihmisen kaltainen. 

Jotta voisimme siten olla yhtä ykseydessä, joka on Jumala itse, Jumala 
meitä siinä auttakoon. Amen. 

***

1. Helluntai. 
2. Korkeimman kohdan valo eli sielun kipinä (Q). 
3. Silmiinpistävä paradoksi ei ole Eckhartin keksintö vaan kuuluu puhdasop-

piseen tomismiin. 
4. Karrerin mukaan (jota Quint siteeraa) viittausAugustinuksen tekstiin Ra-

kastakaa, ja tehkää mitä haluatte. Ihmiset, joihin tässä viitataan, saattavat olla ns. 
Vapaan Hengen Veljiä. 

5. Tulkiten Quintin mukaisesti ’wesen’, Quint pitää Pfeifferin tulkintaa ’wizzen’ 
tietäminen tarkoitusta vailla olevana. Se ei ole aivan totta, mutta Quintin tulkinta 
on kuitenkin sisältörikkaampi. 

6. Seuraten Quintin tulkintaa ’êvicheit’ eikä Pfeifferin ’einekeit’ (ykseys), joka 
myös olisi järkevä tulkinta. 

Jatkuu…


